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Bestyrelsesmøde (fysisk) 
Fredag den 18. juni 2021 kl. 10.00-12.00 

Referat 

 

 

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland), 

formand 

 

 

Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland), 1. 

næstformand – Deltog ikke 

Morten Hartvig Jakobsen (FGU Østjylland), 2. 

næstformand  

 

A. Niel Jacobsen (FGU Vendsyssel) 

Edin Hajder (FGU Himmerland)  

Esben Kullberg (FGU Aarhus)  

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland) 

Tanja Rud Gerts (FGU Nordsjælland) 

 

Carsten Enevoldsen (FGU Nord) 

Lone Loklindt (FGU Hovedstaden) 

Michael Brandt (FGU Skolen Øst) - Deltog ikke 

Mogens Mulle Johansen (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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0. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen.  

• Henrik Hvidesten bød de to nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Carsten Enevoldsen 

indtræder som repræsentant for arbejdstagerne, mens Tanja Rud Gerts indtræder som 

medarbejderrepræsentant. Tanja indtræder som suppleant for Hans Albert Pedersen, som er 

udtrådt af bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i FGU Danmark den 11. maj 2021.  

• Herefter fulgte en kort præsentationsrunde. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2021 samt konstituerende møde den 11. 

maj 2021 (bilag 1 og 1 B) 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referaterne af bestyrelsesmøderne 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referaterne. 

 

3. Nyt fra formanden, herunder tilbageløb fra diverse møder 

a. Orientering om konstituering af næstformandsposter 

• Formandskabet har i forlængelse af det konstituerende bestyrelsesmøde i FGU Danmark den 11. 

maj 2021 konstitueret 1. og 2. næstformandsposten for bestyrelsen. Det er besluttet, at Palle 

Langkjær fortsætter for 1. næstformand og Morten Hartvig Jakobsen fortsætter som 2. 

næstformand. 

 

b. Status på Coronasituationen, genåbning mv.  

• Alle FGU-institutioner er genåbnet, og der skal ikke længere bæres mundbind på institutionerne.  

• Der skal fortsat være et testberedskab på skolerne frem til 1. august 2021 (hvis der er aktivitet på 

skolen). 

• Der kan fortsat komme lokale nedlukninger. 

• Der er fortsat en anbefaling om, at der er ekstra fokus på rengøring og afspritning.  

 

c. Offentliggørelse af data på frafald og trivsel 

• Trivsel:  

o Data fra den første nationale trivselsmåling er nu offentliggjort på Uddannelsesstatistik.dk. 

Trivselsundersøgelsen blev gennemført blandt FGU-eleverne i november-december 2020. 

o Tallene viser, at 91,9 pct. af eleverne har høj trivsel. Det dækker over 93,6 pct. af drengene 

og 89,6 pct. af pigerne.  

o Tallene viser dog også, at 53 pct. af eleverne enten tit eller en gang i mellem har overvejet 

at droppe ud af FGU. I Børne- og Undervisningsministeriets nyhed om tallene bemærkes 

det, at denne andel også er relativt høj på andre uddannelser, og ikke kan betragtes som 

udtryk for, at eleverne i praksis vil falde fra. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210617-foerste-trivselsmaaling-paa-den-forberedende-grunduddannelse-offentliggoeres
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o FGU Danmark har offentliggjort en nyhed om tallene på foreningens hjemmeside her. 

• Frafald: Der er endnu ikke offentliggjort data om frafald. 

• Fravær: Der er offentliggjort tal for perioden 1.-3. kvartal 2020. Der er endnu ikke kommet 

yderligere data på dette.  

 

d. Møde omkring tilsyn  

• Der har været afholdt et møde med bestyrelsesforeninger på uddannelsesområdet omkring tilsyn, 

og hvilke erfaringer og ønsker foreningerne havde i den forbindelse. 

• FGU Danmark understregede, at det er afgørende, at tilsynet gennemføres på baggrund af et 

korrekt datagrundlag. Derudover blev det foreslået, at der sættes fokus på kædeansvaret i tilsynet. 

• Der er findes tre tilsynsformer: et risikobaseret tilsyn, et tematiseret tilsyn og enkeltsagstilsyn. Der 

var i år planlagt et tematiseret tilsyn med forløbsplaner, men det er aflyst i 2021 pga. Corona-

nedlukningen. Det risikobaserede tilsyn er foreløbigt udskudt til efteråret 2021. Enkeltsagstilsyn er 

ikke planlagt, men de gennemføres ad hoc, hvis der er en særlig årsag til det, som fx en 

henvendelse.  

• Der er en opmærksomhed på, at bestyrelserne også bliver klædt på i forhold til tilsynsprocessen.  

 

e. Kommende møde i bestyrelsesforum 

• Der er nedsat et bestyrelsesforum i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som skal sikre 

tættere dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om støtte til bestyrelsernes virke på 

uddannelsesinstitutionerne.  

• Det første møde i forummet forventes afholdt inden sommerferien. 

 

f. Status på opfølgningen på EGU-offentliggørelsen 

• FGU Danmarks anbefalinger ift. at understøtte EGU-sporet er sendt til aftalekredsen bag FGU, 

børne- og undervisningsministeren, relevante samarbejdspartnere og interessenter samt delt i 

medierne. 

• Der har været positive tilkendegivelser fra flere af aftalekredsens parter. 

• Der pågår nu et arbejde med at omsætte anbefalingerne.  

• Anbefalingerne er også blevet behandlet i den etablerede EGU-erfagruppe i FGU Danmark, som 

bakker op om oplægget. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer i erfagruppen, 

som vil udarbejde informationsmateriale om EGU, som er en af anbefalingerne i materialet. 

 

g. Implementering af OK21 

• Der afholdes i øjeblikket forskellige seminarer i regi af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 

Lærernes Centralorganisation, hvor indholdet af OK21 formidles til institutionernes ledere og TR.  

• Det er vigtigt, at der er en god dialog lokalt, og der er en fælles forståelse af indholdet i aftalen.  

• Bestyrelsen var enige om, at implementeringen af OK21 er en driftsopgave, der som udgangspunkt 

er direktørens opgave i et samarbejde med den/de lokale TR. Bestyrelsen understregede i den 

forlængelse, at bestyrelserne skal fungere som sparringspartner for direktørerne/rektorerne, og at 

direktørerne/rektorerne derfor altid kan vende mulige udfordringer i forbindelse med 

implementeringen med bestyrelserne, hvis der bliver behov for dette.  

https://fgu.dk/2021/06/17/eleverne-paa-fgu-trives/
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• Bestyrelsen foreslog i den forlængelse, at implementering af OK21 indtænkes som case ift. 

grænserne mellem bestyrelses- og ledelsesarbejdet i de bestyrelseskurser, som planlægges senere 

på året.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens information til efterretning.  

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.  

 

4. Opfølgning på generalforsamlingen 

• Der er kommet gode tilbagemeldinger på den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 

11. maj 2021. Der arbejdes videre ud fra de bemærkninger og input, der blev givet under 

generalforsamlingen. 

• Der er udsendt referat og bilag til deltagerne i generalforsamlingen den 14. juni 2021.  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter evt. opfølgning på generalforsamlingen.  

Beslutning: Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til yderligere opfølgning på generalforsamlingen.  

 

5. Økonomianalyse v. Lone Hansen (bilag 2) 

• Der er udarbejdet en analyse af FGU-institutionernes årsregnskaber for 2020.  

• Lone Hansen gennemgik hovedresultaterne af analysen, som viser, at: 

o FGU havde i 2020 et overskud på knap 71 mio. kr. (overskudsgrad på 4,3 pct.). Ser man bort 

fra de særlige tilskud, var der et underskud på ca. 81 mio. kr. (underskudsgrad på 5,2 pct.). 

o 5 institutioner har et negativt resultat. Hvis de særlige tilskud ikke var ydet, ville 22 

institutioner have et negativt resultat. 

o Omkostningerne til bygningsdrift udgør 6-21 pct. på de enkelte institutioner, men de 

gennemsnitlige bygningsomkostninger for sektoren er på 14 pct. (i 2019 var de 12,6 pct.). 

• Der blev lagt op til følgende kommunikationsplan omkring analysen: 

o Hvis bygningsanalysen offentliggøres inden sommer: Økonomianalysen bruges i 

kommunikationen omkring bygningsanalysen. 

o Hvis bygningsanalysen ikke offentliggøres inden sommer: Økonomianalysen offentliggøres 

uden bygningsanalysen. 

• For at belyse økonomien yderligere, vil FGU Danmarks institutionsudvalg sætte fokus på 

reformøkonomien og de forudsætninger, der danner baggrund for taxametersystemet. Bestyrelsen 

bakkede op om dette.  

• Bestyrelsen drøftede resultaterne af økonomianalysen. Herunder er en overordnet punktopstillet 

sammenfatning af drøftelserne: 

o Nogle institutioner har periodiseret særtilskuddene i 2020 og andre i 2021. Det er et 

opmærksomhedspunkt, når økonomianalysen for 2021 skal udarbejdes. 

o FGU er stadig i en fusionsproces, og der gennemføres fortsat mange tilpasninger. Det er 

ikke muligt at pege på, hvilke dele af regnskaberne, der relaterer sig til fusionsprocessen 

direkte, men institutionsudvalget vil dykke nærmere ned i tallene.  
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o Økonomianalysen viser fordelingen af omkostninger på hhv. aktiviteter med særlige tilskud, 

bygningsdrift, administrative fællesskaber, ledelse og administration, markedsføring og 

undervisningsgennemførelse. Fordelingen kan bruges som benchmark på tværs af 

institutionerne.  

o Det blev understreget, at økonomianalysen er fortrolig indtil offentliggørelsen, og at 

bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at holde analysen helt tæt.  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter resultatet og tager stilling til inddragelse i kommunikationen omkring 

regnskabsanalyse mv.  

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om den foreslåede kommunikationsplan samt at institutionsudvalget 

arbejder med en gennemgang af reformøkonomien.   

 

6. Opfølgende undersøgelse om optag (bilag 3) 

• Sekretariatet gennemfører fra nu af og hvert kvartal en undersøgelse om optaget på og 

udslusningen fra institutionerne. Tallene indhentes via den etablerede erfagruppe for økonomi- og 

administrationschefer på institutionerne. Der er indhentet tal for 1. kvartal 2021 fra 23 

institutioner. 

• Undersøgelsen viser, at der i 1. kvartal 2021 blev optaget 2035 elever på institutioner. Heraf er 57,7 

pct. optaget på PGU-sporet. 

• Sammenholdes tilgangstallet for 1. kvartal 2021 med tallet for samme periode i 2020 er der optaget 

1218 færre elever i 1. kvartal 2021. Der mangler dog tal fra fire institutioner i 2021, så tallet kan 

udligne sig.  

• Undersøgelsen viser desuden, at der er udsluset 1507 elever fra institutionerne i 1. kvartal 2021. 

Ca. halvdelen er udsluset til enten uddannelse eller beskæftigelse, mens den anden halvdel er 

udsluset til enten kendt eller ukendt perspektiv.  

• Bestyrelsen drøftede opsamlingen på undersøgelsen. Herunder er en punktopstillet sammenfatning 

på drøftelserne: 

o Flere institutioner oplever faldende elevtal. KKR kan være en indgang for 

bestyrelsesmedlemmerne i forhold til at løfte udfordringen med dalende elevtal.  

o Coronasituationen kan have haft betydning for optaget samt det tilbageløb, der normalt 

ses fra aftagerinstitutionerne.  

o Der arbejdes for at lave en sammenligning med tidligere udslusningsmønstre.  

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

7. Præsentation af bygningsanalysen, drøftelse samt opfølgning  

Lone Hansen, næstformand i Direktør- og Rektorkollegiet gennemgår seneste status på 

bygningsanalysen samt forslag til den kommende kommunikation ved offentliggørelse af analysen.  

• Bygningsanalysen er fortsat ikke offentliggjort.  

• Bestyrelsen problematiserede den manglende offentliggørelse og problematiserede generelt, at 

udmeldinger og offentliggørelser på FGU-området kommer meget sent fra Børne- og 



Referat • 12. bestyrelsesmøde FGU Danmark • 18. juni 2021  
 
 

6 
 

Undervisningsministeriet. Det er afgørende, at FGU-institutionerne får informationer i ordentlig tid 

og økonomisk forudsigelighed for at kunne tilbyde en kontinuerlig god kvalitet af undervisning og 

støtte til de unge.  

• Bestyrelsen besluttede i den forlængelse, at der skal sendes et åbent brev til børne- og 

undervisningsministeren om dette. Der lægges op til, at alle bestyrelsesformænd, 

direktører/rektorer og bestyrelsen er underskrivere af brevet.  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter status og bidrager til kommunikationslinjen og proces ved offentliggørelse af 

bygningsanalysen.  

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der skal sendes et åbent brev til børne- og undervisningsministeren 

fra alle bestyrelsesformænd, direktører/rektorer og bestyrelsen med fokus på sene udmeldinger og 

offentliggørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet.  

 

8. Gennemgang af bestyrelses opgaveplan (bilag 5) 

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i december 2020 en arbejdsplan.  

• Formandskabet for bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsens arbejdsplan vil være et punkt på hvert 

bestyrelsesmøde for at sikre, at der bliver arbejdet med alle punkter og for at gøre løbende status.  

• Til hvert bestyrelsesmøde vedlægges arbejdsplanen med en kort status på de enkelte punkter. 

• Bestyrelsen foreslog, at institutionsudvalgets arbejde med at gennemgå reformforudsætningerne 

indskrives under arbejdsplanens punkt 5 ”FGU-institutionernes økonomi, herunder bygninger”. 

Bestyrelsen ønskede i den forlængelse at behandle dette som tema på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter status på de enkelte punkter samt tager stilling til om arbejdsplanen skal 

justeres.  

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om statussen på de enkelte punkter i arbejdsplanen. 

Institutionsudvalgets gennemgang af reformøkonomien indskrives som opgave under arbejdsplanens punkt 

5 ”FGU-institutionernes økonomi, herunder bygninger”.  

 

9. Støtteerklæring til Modstrøm og andre elevorganisationer (bilag 6 og 7) 

Modstrøm har fremsendt et ønske om at FGU Danmark afgiver en støtteerklæring i forbindelse med at 

de fremsætter ønske om finansiering via den kommende finanslov.  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter det reviderede udkast til støtteerklæringen mhp. en tilbagemelding til 

Modstrøm. 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte det reviderede udkast til støtteerklæringen, som sendes til Modstrøm.  

 

10. Nyt fra sekretariatet 

• Ansættelse af fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO): 26 af de 27 FGU-institutioner er gået sammen 

om en fælles DPO. Ivan Sommer er pr. 1. juni 2021 blevet ansat i funktionen. Ivan er forankret i 

FGU Danmarks sekretariat og vil understøtte, rådgive, vejlede og overvåge, at FGU-institutionerne 
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overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen og være kontaktled til og skal samarbejde med 

Datatilsynet. 

• Styregruppe for Statens IT: Der er etableret en styregruppe for Statens IT bestående af en direktør 

og to medarbejdere. Formålet med gruppen er at understøtte samarbejdet på tværs ift. Statens IT. 

• Udtrædelse af Statens Administration (SAM): Flere institutioner oplever udfordringer med SAM. 

Der pågår en afklaringsproces med Børne- og Undervisningsministeriet ift. om det er muligt at 

træde ud af aftalen med SAM. 

• Projekt om overgange: Sekretariatet samarbejder med Københavns Professionshøjskole om et 

projektoplæg med fokus på overgangen fra FGU til uddannelse eller job. Der arbejdes for at løfte 

fondsmidler til projektet, som der umiddelbart er bred opbakning til blandt institutionerne. 

• Tilpasningsmidler i 2021: Der er sendt et brev til aftalekredsen bag FGU og børne- og 

undervisningsministeren med ønsket om, at de oprindeligt afsatte 13,2 mio. kr. i tilpasningsmidler 

skal kunne søges til andet end bygningstilpasninger.  

Indstilling: Bestyrelsen tager status fra sekretariatet til efterretning.  

Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets status til efterretning.  

 

11. Eventuelt og næste møde.  

Næste bestyrelsesmøde er 27. august kl. 10.00-13.00, og mødet er et fysisk møde.  

• Bestyrelsen efterspurgte et overblik over de uddannelsespolitiske ordførere. Overblikket er vedlagt.  


