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1. Godkendelse af dagsordenen
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen
Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2021 (bilag 1)
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmøde den 11. december 2020
Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Nyt fra formanden
Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.
a. Møde mellem børne- og undervisningsministeren og institutionerne den 4. januar 2021
• Der blev afholdt møde mellem børne- og undervisningsministeren og FGU-institutionernes
bestyrelsesformænd og direktører/rektorer den 4. januar 2021.
• På mødet inviterede børne- og undervisningsministeren til input ift. behov for justeringer af FGU.
Bestyrelsen var enige om, at der udarbejdes et svar på ministerens invitation fra FGU Danmark
med fokus på overordnede opmærksomheds- og drøftelsespunkter (bl.a. EGU, basis, bygninger
mv.) og ikke specifikke løsninger.
b. Møde med børne- og undervisningsministeren, Modstrøm, Uddannelsesforbundet og FGU
Danmark den 14. januar 2021.
• Der blev afholdt møde mellem børne- og undervisningsministeren. Modstrøm,
Uddannelsesforbundet, Uddannelseslederne og FGU Danmark den 14. januar 2021 med fokus på
Corona-situationen, herunder italesættelsen af FGU i ministeriets kommunikation, opfølgning på
efterslæb hos eleverne samt behov for mulige forlængelser af elevernes forløb på FGU.
• Der opleves stor lydhørhed hos ministeren.
c. Status på økonomi, herunder bygningsanalysen
Økonomi
•
•

•

Som del af finansloven for 2021 har FGU i alt fået tildelt 120 mio. kr. i perioden 2021 -2022.
Der er afsat 30 mio. kr. i 2021 og 2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de
pædagogiske rammer. Derudover er afsat 60 mio. kr. i 2021 til at tilpasningsmidlerne ift. bygninger.
Der afventer fortsat en melding omkring udmøntningen af de 30 mio. kr., der er tilbageholdt af
tilpasningsmidlerne for 2020.
Derudover er der udmøntet hhv. 60,6 mio. kr. og 4,8 mio. kr. som særtilskud til FGU-institutionerne
i 2020.

Bygningsanalysen
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•
•

Der afholdes møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om bygningsanalysen, når denne
foreligger (forventet januar 2021).
Der udsendes en skriftlig orientering til bestyrelsen, når der er nærmere oplysninger om analysen.

d. Status på Coronasituationen
• FGU er omfattet af restriktionerne om nedlukning foreløbigt frem til den 7. februar 2021. Der kan
tages elever ind til fysisk undervisning på institutionen, hvis dette er begrundet i helt særlige
sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i
forholdene i hjemmet.
• Der er afholdt møde mellem børne- og undervisningsministeren og den politiske Covid-19arbejdsgruppe den 22. januar 2021 med fokus på at imødegå det faglige efterslæb, som Coronasituationen og nedlukningen kan medføre for eleverne. Der er behov for en systematisk
gennemgang af eleverne på FGU for at identificere den enkelte elevs behov, så der kan iværksættes
relevante og målrettede indsatser for den enkelte.

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens status til efterretning og besluttede, at der sendes et brev fra FGU
Danmark til børne- og undervisningsministeren med fokus på opmærksomheds- og drøftelsespunkter ift.
behov for justeringer af FGU.
4. Temadrøftelse om elevoptag (bilag 2 og 3)
Flere institutioner oplever, at de har et faldende optag af elever, hvilket er bekymrende set i lyset af
den i forvejen udfordrende økonomiske situation for skolerne, bygningsudfordringerne mv. FGU
Danmark har på den baggrund igangsat en undersøgelse, idet de officielle tal ikke er aktuelle nok til at
sige noget om elevoptaget lige nu og her.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter resultaterne fra den gennemførte undersøgelse, samt erfaringer fra egen
situation.
Kommentar: FGU Danmark har gennemført en undersøgelse blandt FGU-institutionerne for at få et
overblik over det nuværende elevtal sammenlignet med det forventede elevtal i reformøkonomien.
Undersøgelsen viser, at der er store lokale forskelle i optaget. Bestyrelsen drøftede undersøgelsen og gav
input til mulige forklaringer på udsvingene. Nedenstående er en punktopstillet sammenfatning af
bestyrelsens drøftelse og input:
•

•
•

Forståelsen af FGU’s opgave og målgruppen for FGU varierer fra kommune til kommune. Der er
generelt opbygget et rigtig godt og tæt samarbejde mellem FGU og KUI på landsplan, men der bør
være et løbende fokus på FGU som hovedvejen for de unge i målgruppen og samarbejdet herom.
Bestyrelsen var generelt ikke bekymret for det samlede elevtal, men der er enkelte FGUinstitutioner, hvor der er store fald i elevoptaget, og det er selvfølgelig bekymrende.
De bygningsmæssige rammer udfordrer nogle steder ift. at udbyde et attraktivt tilbud. Det
forventes, at elevtallet vil nærme sig det forventede antal, når de bygningsmæssige rammer
kommer på plads.
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•

•

Der ses umiddelbart ingen sammenhæng mellem elevtallene og demografi. Geografi spiller ind
enkelte steder ift., at nogle elever bor tættere på en institution uden for institutionens
dækningsområde.
Der bør være et fokus på, hvordan optaget fordeler sig på de tre spor.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede undersøgelsen. Opsamlingen på undersøgelsen rundsendes til alle FGUinstitutioner. Der gennemføres en opfølgende undersøgelse.

5. Nyt fra sekretariatet
Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.
a. Data om fravær og trivselsmålingen
• Styrelsen for IT og Læring har oplyst, at data om elevfravær på FGU forventes offentliggjort i uge 4.
Sekretariatet orienterer bestyrelsen, når data er offentliggjort.
• Trivselsmålingen på FGU er gennemført. Styrelsen for IT og Læring forventer at resultaterne af
undersøgelsen offentliggøres i februar 2021.
b. Undersøgelse om behov for forlængelser
• Der gennemføres en undersøgelse om behovet for forlængelser blandt FGU-institutionerne på
grund af Corona-nedlukningen. Sekretariatet udarbejder et notat med opsamling på undersøgelsen.
c. Nye direktører/rektorer
• Gitte Pedersen Wiftrup er pr. januar 2021 ansat som ny direktør for FGU Midt-Vest.
• Jesper Aaskov er pr. januar 2021 ansat som konstitueret direktør for FGU Sønderjylland.
d. Diverse møder
• Der afholdes møde mellem formandskabet for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium og
Danske Erhvervsskoler og Gymnasiers lederforening den 26. januar 2021. Bestyrelsen er velkomne
til at sende input til mødet til sekretariatet.
• Der afholdes møder med forskellige fonde for at præsentere FGU og sætte fokus på vidensbehov i
forhold til FGU.
e. Rengøringsmidler
• Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet Finansudvalget om at udmønte 45 mio. kr. til et
ekstraordinært tilskud til rengøringsudgifter til uddannelser inden for ministeri ets område.
Midlerne afventer godkendelse af Finansudvalget via aktstykke 141. Der er endnu ikke oplysninger
om den konkrete udmøntning.
Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets status til efterretning.
6. Behandling af udkast til prioriterede opgavelister for FGU Danmarks udvalg i 2021 (bilag 4-6)
FGU Danmarks tre udvalg har sammen med sekretariatet udarbejdet udkast til prioriteret opgavelige
med henblik på drøftelse og godkendelse af bestyrelsen.
Indstilling: Bestyrelsen behandler og godkender udkast til prioriterede opgavelister for FGU Danmarks
tre udvalg.
a. Uddannelsesudvalget (bilag 4)
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•

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til udkastet til den prioriterede opgaveliste og godkendte
denne.
b. Det pædagogiske udvalg (bilag 5)
• Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til udkastet til den prioriterede opgaveliste og godkendte
denne.
c. Institutionsudvalget (bilag 6)
• Bestyrelsen ønskede at tilføje et fokus på elevfordelingen mellem AGU, PGU og EGU i forhold til
institutionsudvalgets arbejde med institutionernes økonomi. Bestyrelsen godkendte opgavelisten
efter denne tilføjelse.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte de prioriterede opgavelister for de tre udvalg efter tilføjelse af et fokus
på sammenhængen mellem optaget på de tre spor og institutionernes økonomi i opgavelisten for
institutionsudvalget.

7. Udkast til kommissorium for EGU-arbejdsgruppe (bilag 7)
I forlængelse af drøftelsen på seneste bestyrelsesmøde forelægges udkast til kommissorium til den
hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe, som bestyrelsen ønsker at nedsætte til at komme med mulige
løsningsforslag til at forbedre aktiviteten på EGU.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender udkast til kommissorium.
• Der etableres en hurtigt-arbejdende EGU-arbejdsgruppe, som skal lave oplæg til bestyrelsen med
mulige løsninger, ændringer mv., for at sikre, at EGU-sporet i højere grad anvendes end i dag.
• Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra FGU-institutionerne med kompetencer inden for EGUområdet, en repræsentant for FGU Danmarks uddannelsesudvalg samt repræsentanter for
kommunerne og arbejdsmarkedets parter.
• Repræsentanterne for kommunerne, arbejdsmarkedets parter samt medarbejdere udpeges i
samarbejde med repræsentanterne herfor i FGU Danmarks bestyrelse.
• Det forventes ikke, at der er udgifter forbundet med deltagelse i arbejdsgruppen. Eventuelle
udgifter forbundet med deltagelse dækkes af den FGU-institution, som medlemmet er tilknyttet.
• Parallelt med etableringen af den hurtigt-arbejdsgruppe etableres en EGU-erfagruppe bestående af
medarbejdere fra FGU-institutionerne med kompetencer inden for EGU-området, som er en
blivende gruppe, som refererer til FGU Danmarks Uddannelsesudvalg. Dannelsen af denne
erfagruppe er allerede i gang.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte kommissoriet for den hurtigt-arbejdende EGU-arbejdsgruppe.

8. Eventuelt
• Næste bestyrelsesmøde er den 26. marts 2021, hvor der vil være særligt fokus på at forberede
FGU Danmarks ordinære generalforsamling den 11. maj 2021.
•
•

Bestyrelsesmødet den 26. marts 2021 afholdes fysisk, hvis dette er muligt.
Bestyrelsen foreslog, at der på kommende møder sættes fokus på læringspunkter ift. håndteringen
af Corona-situationen, opfølgning på bygningsanalysen samt oplægget fra EGU-arbejdsgruppen.
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