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1. Godkendelse af dagsordenen
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen
Kommentar: Michael Brandt anmodede om, at dagsordenpunkterne fremadrettet udfoldes mere i det
skriftlige materiale til bestyrelsesmøderne.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at dagsordenpunkterne fremadrettet udfoldes mere i det skriftlige
materiale, hvor punkterne ikke er forbundet med fortrolighed. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2021 (bilag 1)
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet
Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Nyt fra formanden
• Status på Coronasituationen
• FGU-institutionerne skal fra 1. august 2021 ikke længere teste elever og medarbejdere.
• Børne- og Undervisningsministeriet afholder fortsat møder i de nedsatte sektorpartnerskaber,
hvor der er mulighed for at få afklaret spørgsmål.
•

Bestyrelsesbarometer
• Bestyrelsesbarometer er en undersøgelse, som gennemføres af konsulentfirmaet Pluss
Leadership og Tænketanken DEA. Undersøgelsen giver en status på bestyrelsesarbejdet på
ungdoms- og voksenuddannelser.
• FGU er for første gang inviteret med i barometret, der senest blev udgivet i 2017.
• Der er udsendt et spørgeskema til alle bestyrelsesformænd og direktører/rektorer på FGUinstitutionerne inden sommerferien 2021 mhp. indsamling af viden til barometret.
• Pluss Leadership og DEA er ved at behandle besvarelserne.

•

Bestyrelsesforum
• Det næste møde i Bestyrelsesforum er den 3. september 2021. På mødet vil der være oplæg og
drøftelse ved Danske Erhvervsskoler og Gymnasiers og Danske SOSU-skolernes
bestyrelsesforeninger om selvejets rammer samt oplæg ved Jørgen Ulrik Jensen, partner i Pluss
Leadership om ”Bestyrelsesmodellen på selvejende uddannelsesinstitutionerne - styrker og
svagheder”.
• Hvis bestyrelsen har input, som skal viderebringes i forummet, kan disse sendes til Henrik
Hvidesten eller sekretariatet.

•

Interessentfølgegruppemøde
• Der er nedsat en interessentfølgegruppe for FGU, hvor de vigtigste interessenter, herunder
FGU Danmark er repræsenteret.
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•
•
•

•

Der skulle have været afholdt et møde i maj 2021 og igen inden sommerferien 2021. Begge
møder er dog blevet aflyst.
FGU Danmark afventer en ny indkaldelse.

Ny undersøgelse om igangsætning af optag
• Der indsamles hvert kvartal tal om elevoptaget på FGU-institutionerne. Der er netop indhentet
tal for 2. kvartal 2021.
• Rigtig mange institutioner har givet udtryk for et lavt elevoptag i august 2021, og der er derfor
indhentet yderligere tal for optaget i august 2021 og lidt supplerende, kvalitative input ift.
augustoptaget via en ringerunde til direktørerne/rektorerne.
• De indsamlede tal viser overordnet set at:
o Der er optaget ca. 1500 elever færre på FGU-institutionerne i august 2021 end det af
institutionerne forventede.
o Der optages generelt færre elever på AGU-sporet, og varigheden af særligt AGUforløbene er kortere end forventet.
o Der er udsluset rigtig mange elever op til sommerferien 2021. Optaget i august
modsvarer ikke den store udslusning.
De kortere forløb og det lave optag har naturligvis en betydning for de enkelte institutioners
økonomi. 11 institutioner skal lave tilpasninger nu og her, og 6 yderligere institutioner skal foretage
tilpasninger, hvis ikke elevtallet stiger de kommende måneder.

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens status til efterretning
Beslutning: Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

4. Bygningsanalysen
Hvis bygningsanalysen er offentliggjort, så drøftes rapporten. Hvis rapporten endnu ikke er offentliggjort,
drøfter bestyrelsen næste skridt, og om FGU Danmarks Økonomianalyse skal offentliggøres særskilt og der
skal foretages yderligere kommunikative skridt.
•
•
•

Bygningsanalysen er ikke offentliggjort.
FGU Danmark har løbende presset på for at få analysen offentliggjort. Der er bl.a. sendt et brev til
børne- og undervisningsministeren om dette.
Bestyrelsen havde tidligere besluttet, at offentliggørelse af foreningens økonomianalyse af
institutionernes årsrapporter for 2020 skulle afvente offentliggørelsen af bygningsanalysen.
Bestyrelsen besluttede, at økonomianalysen offentliggøres, bl.a. via Altinget.dk.

Indstilling: Bestyrelsen tager stilling til evt. yderligere opfølgning
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at økonomianalysen af FGU-institutionernes årsrapporter for 2020
offentliggøres snarest muligt.
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5. De økonomiske reformforudsætninger v. Lone Hansen
Lone Hansen, næstformand for Direktør- og Rektorkollegiet og formand for institutionsudvalget,
gennemgik institutionsudvalgets arbejde med at gennemgå de økonomiske reformforudsætninger i
sammenhæng med bygningsanalysen og regnskabsanalysen.
•
•
•

•

•
•

Institutionsudvalget har gennemgået reformforudsætningerne for FGU.
Gennemgangen viser overordnet set, at der er flere steder, hvor reformforudsætningerne ikke
er samstemmende med virkeligheden, hvilket har stor betydning for FGU-sektorens økonomi.
Gennemgangen peger på følgende (se også vedlagte slides):
o Aktivitetsfordelingen mellem de tre spor på FGU er anderledes end den forudsatte i
reformøkonomien. Forskellen i den reelle og forudsatte vægtning mellem aktiviteten
på sporene og de gamle takster fra tidligere tilbud betyder, at taxameteret pr. årselev
til FGU er sat 3.400 kr. for lavt. Det svarer til, at FGU-sektoren får over 47 mio. kr.
mindre end forudsat i reformen (ved forudsat elevtal på 14.000 elever).
o Reformøkonomien tager ikke højde for, at et FGU-forløb kan være sammensat af flere
forløb, hvor eleven starter, stopper og starter igen ad flere omgange. FGU modtager
kun udslusningstaxameter for det sidste gennemførte forløb.
o Udslusningstaxametret udgør en markant del af FGU’s samlede taxametertilskud (8,5
pct.). Det er derfor afgørende, at udslusningen svarer til den aktivitet FGU får igennem.
I 2020 fik FGU udbetalt 22,1 mio. kr. svarende til 3,8 pct. i udslusningstaxameter af de
afsatte midler.
o Der er hevet 194 mio. kr. svarende til 10 pct. af hele FGU’s økonomi ud og over i EUD
pga. en nedskrevet gennemsnitsvarighed på et FGU-forløb fra 18 til 14 måneder.
o Det fremgår af aftaleteksten til FGU, at aftalepartierne vil gøre status over effekterne af
FGU, herunder den forventede mer- eller mindreudgift på EUD i 2022.
Bestyrelsen drøftede oplægget og gav følgende overordnede bemærkninger:
o Det går ud over tilbuddet og dermed de unge, at institutionerne bliver nødt til at
tilpasse pga. en udfordret økonomi. FGU er født med et forventet elevtal og en
økonomi, som ikke er overensstemmende med virkeligheden.
o Gennemgangen af reformforudsætningerne peger på, at der er færre elever på AGU
end ventet. Der opleves aktuelt et yderligere fald i antallet af AGU-elever på
institutionerne, hvilket kan tyde på, at forskellen mellem reformforudsætningerne og
det reelle billede vil rykke sig endnu mere.
o Der er givet en del særlige tilskud til FGU-institutionerne, hvilket er med til at holde
hånden under FGU-institutionernes økonomi. FGU har dog brug for en forudsigelig og
bæredygtig økonomi, og der er derfor brug for faste midler i stedet for særlige tilskud.
o Corona har medført prisstigninger på mange af de materialer, som FGU anvender i
undervisningen. Dette tager taxameteret ikke højde for.
Bestyrelsen var enige om, at der skal igangsættes forskellige kommunikative tiltag for at sætte
fokus på, at reformforudsætningerne ikke er overensstemmende med virkeligheden.
Der udarbejdes bl.a. en kronik i samarbejde mellem Henrik Hvidesten og Brian Mikkelsen fra
Dansk Erhverv.
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•

Der er udarbejdet forskellige handouts om hhv. økonomi og bygninger,
reformforudsætningerne, elevtal, EGU og generelt om FGU til brug for drøftelserne på det
politiske møde den 7. september 2021.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget og tager stilling til evt. kommunikative tiltag, input til det
politiske møde den 7. september 2021 og drøftelsen under punkt 6.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at FGU Danmark igangsætter forskellige kommunikative tiltag for at
gøre opmærksom på, at reformforudsætningerne ikke matcher virkeligheden. I den forbindelse
besluttede bestyrelsen, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer indgår dialog med lokalpolitikere med
afsæt i de udarbejdede handout til det politiske møde den 7. september 2021.

6. Forberedelse af politisk møde den 7. september 2021, jf. bilag 3 (udkast til program)
a. Drøftelse af budskaber
• Den 7. september 2021 har FGU Danmark inviteret til politisk møde, hvor de
uddannelsespolitiske ordførere, centrale samarbejdspartnere og interessenter er inviteret. Der
er stor opbakning til mødet.
• Der udarbejdes forskellige handouts til mødet om hhv. FGU’s økonom og bygninger,
reformforudsætningerne vs. det reelle billede jf. punkt 5, EGU, elevtal samt en generel
præsentation af FGU.
• Handoutsne rundsendes til deltagerne forud for mødet.
• Bestyrelsen drøftede og tog beslutning ift. punktet i forbindelse med punkt 5.

7. Drøftelse af tilbageløb fra møde med Børne- og Undervisningsministeriet vedr. EGU
a. Kort tilbageløb fra mødet.
• Der er afholdt møde mellem Børne- og Undervisningsministeriet om FGU Danmarks
anbefalinger i forhold til EGU-sporet.
• På mødet blev FGU Danmarks anbefalinger gennemgået. FGU Danmark prioriterede de to
forslag om styrket økonomi ift. sporet og mulighed for 2 års forløb uanset tidligere forløb på
FGU, som de vigtigste. Børne- og Undervisningsministeriet tager forslagene og foreningens
input med tilbage mhp. en videre proces i ministeriet og aftalekreds.
b. Drøftelse af opfølgning og næste skridt
• Bestyrelsen var enige om, at fokus på sporet skal fastholdes.
• Bestyrelsen drøftede, hvordan bestyrelsen selv kan være med til at understøtte arbejdet med
sporet. På den baggrund vil FGU Danmark indgå dialog med Dansk Industri om
samarbejdsmuligheder. Dertil er den etablerede EGU-erfagruppe i gang med at udarbejde
informationsmateriale om EGU.
• Der udarbejdes et handout om EGU til det politiske møde den 7. september 2021.

Indstilling: Bestyrelse drøfter, hvad næste skridt i indsatsen for EGU-sporet skal være.
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Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at FGU Danmark indgår dialog med Dansk Industri om
samarbejdsmuligheder ift. EGU-sporet og at FGU Danmark arbejder videre med at udarbejde relevante
og understøttende informationsmaterialer i regi af den etablerede EGU-erfagruppe, så foreningens
fokus på at styrke EGU fastholdes.

8. Gennemgang af bestyrelsens opgaveplan (bilag 4)
• Bestyrelsen gennemgik bestyrelsens opgaveplan for 2021.
• Det blev foreslået, at branding af FGU bliver tilføjet til opgavelisten for at synliggøre
foreningens arbejde med og fokus på at øge kendskabet til FGU.
• I den forbindelse foreslog bestyrelsen, at FGU-institutionernes elever med fordel kan
indtænkes i produktionen af kommunikationen.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter status på de enkelte punkter og tager stilling til, om arbejdsplanen skal
justeres.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at branding af FGU tilføjes på bestyrelsens opgaveliste for 2021.

9. Nyt fra sekretariatet
• Sekretariatet orienterede om aktuelle sager:
o Årsmøde 2021: FGU Danmarks første rigtige årsmøde afholdes den 17. september
2021. Bestyrelsen anmodede om, at fremtidige årsmøder ikke afholdes om fredagen.
o Bestyrelseskurser: Der planlægges bestyrelseskurser i slutningen af året. Der udsendes
invitationer til kurserne snarest muligt.
o Afsøgningsforløb i 9. klasse: FGU Danmark har fået en høring om ændring af
vejledningsbekendtgørelsen. Med høringen lægges op til at fjerne muligheden for at
komme i afsøgningsforløb på FGU i 9. klasse. Det er en mulighed som mange af
institutionerne i dag gør brug af, og FGU Danmark har derfor taget afstand fra
ændringen i sit høringssvar.
o Ad hoc grupper: Der er nedsat to nye arbejdsgrupper for hhv. Statens IT (SIT) og OK21.
SIT-gruppen skal sikre bedre og billigere løsninger og fælles opgraderinger i SIT. OK21gruppen skal sikre en fælles koordinering og forståelse på tværs af
direktørerne/rektorerne i forhold til at sikre en sikker og god implementering af
overenskomsten.
Indstilling: Bestyrelsen tager status fra sekretariatet til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets status til efterretning.

10. Eventuelt og næste møde
• Det næste bestyrelsesmøde rykkes, da det ligger i efterårsferien. Der indkaldes til et nyt virtuelt
møde den 25. oktober 2021.

