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Lovgrundlag og vejledninger 
• Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse  

• Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse 

• Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og FGU 

• Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og 

Undervisningsministeriets område 

• Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 

• Vederlag for bestyrelsesmedlemmer ved GYM, VUC og FGU i april 2021-niveau 

• Vejledning - strategi for finansiel risikostyring 

• Skabelon til strategi for finansiel risikostyring 

 

Selvejende institutioner 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

FGU-institutionerne er 

statsfinansierede, selvejende 

institutioner.   

Det betyder, at FGU-institutioner er en del af den offentlige forvaltning 

og omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.  

 

Ministeriet fastsætter centrale mål for og styring af eksempelvis 

uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, prøveaflæggelse og censur 

samt evaluering og decentral kvalitetssikring. Derudover bestemmer 

ministeriet rammerne for de selvejende institutioners virksomhed og 

uddannelsens finansiering, herunder regnskabsaflæggelse og 

rapportering. Endelig bestemmes en del af de samlede rammevilkår af 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§ 2  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/api/pdf/218648
https://www.retsinformation.dk/api/pdf/218648
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/810
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-og-drift/pdf21/jun/vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-gym--vuc-og-fgu-i-april-2021-niveau.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf21/jul/210707-bilag-3-vejledning-til-brug-for-udarbejdelse-af-retningslinjer-for-en-strategi-ua.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf21/jul/210707-bilag-2-skabelon-til-strategi-for-finansiel-risikostyring-ua.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
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ministeriets praksis og administrative afgørelser. Det gælder for eksempel 

de krav, der stilles til institutionernes dokumentation i forbindelse med 

ministeriets tilsyn. 

FGU-institutionerne er statsligt 

tilskudsfinansierede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det betyder, at tilskud bestemmes ud fra objektive aktivitetsmål (antal 

årselever) og politisk fastsatte takster.  

Dermed kender institutionerne deres økonomiske grundlag ved 

finansårets start, idet taksterne fastsættes direkte på finansloven. 

Takstfastsættelsen er dermed uafhængig af den enkelte institutions 

konkrete udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Institutionerne kan 

frit disponere over tilskudsmidlerne inden for rammerne af gældende 

bevillingsregler og i overensstemmelse med de opstillede formål for 

uddannelserne og for institutionerne. For FGU-institutionerne består 

tilskuddene af:  

1. Grundtilskud 

2. Taxametertilskud 

3. Udslusningstilskud 

4. Tilskud til kombinationsforløb 

5. Tilskud til afsøgningsforløb 

6. Tilskud til skoleydelse 

Styring og finansiering 

 

Tilskud   

Overblik over økonomien på tværs i 

sektoren 

FGU Danmark indhenter hvert år alle årsrapporter fra FGU-

institutionerne, og udarbejder på den baggrund en analyse, som giver et 

overblik over sektorens samlede økonomi, tendenser mv. 

Se seneste analyse på 

www.fgu.dk  

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/institutioner/styring-og-finansiering
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/institutioner/tilskud-til-fgu
http://www.fgu.dk/
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Analysen deles med FGU-institutionerne, herunder deres bestyrelser. 

Herudover behandles analysen i FGU Danmarks bestyrelse mhp. 

kommunikation og foreningens politiske arbejde.  

 

 

Vedtægter 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Institutionen har en vedtægt, som 

beskriver formålet for 

institutionen og rammerne for 

dens virksomhed.  

Bestyrelsen har ansvaret for at fastsætte institutionens vedtægt og en 

forretningsorden for sit virke.   

Bekendtgørelse om visse 

midlertidige regler for 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§1 - §4  

Hvad skal vedtægten indeholde?  Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende: 

• Institutionens navn og hjemsted 

• Bestyrelsens sammensætning og størrelse 

• Bestyrelsens habilitet  

• Bestyrelsens opgaver og ansvar 

• Bestyrelsens arbejde 

• Anbringelse af institutionens midler 

• Regler om regnskab og revision 

Bekendtgørelse om visse 

midlertidige regler for 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

Bilag 1 i ovenstående er en 

bindende standardvedtægt, som 

skal anvendes af institutionerne. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
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• Regler for institutionens nedlæggelse og ophør 

 

Ændringer af vedtægten Vedtægterne kan ikke ændres i strid med reglerne. Men ændres 

vedtægten, så kan en vedtægt eller en vedtægtsændring tidligst træde i 

kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside. 

  

Bekendtgørelse om visse 

midlertidige regler for 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse  

 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§60  

 

Forretningsorden 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsen fastsætter 

forretningsordenen 

Bestyrelsen har ansvaret for at fastsætte dagsordenen for sit virke  Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse § 17  

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/604
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/604
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/604
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
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Hvad skal en forretningsorden 

indeholde? 

Forretningsordenen skal jf. standardvedtægten som minimum fastlægge 

regler om følgende: 

1) Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden 

side institutionens leder, herunder med regler om muligheder for 

delegering. 

2) Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den 

interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt 

institutionens løn- og personalepolitik. 

3) Fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af 

bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om 

bestyrelsens kompetenceprofil. 

4) Opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter 

om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om 

institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, 

pengestrømme m.v. 

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. 

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i 

løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og 

afvigelser herfra. 

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for 

revision. 

Bekendtgørelse om visse 

midlertidige regler for 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§9 i bilag 1, standardvedtægt for 

FGU-institutioner  

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
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Bestyrelsens ansvar og opgaver 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsen har ansvar for 

FGU-institutionens 

overordnede drift, som 

nærmere beskrives her. 

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.  

Bestyrelsen fastsætter institutionens vedtægt og en forretningsorden for sit 

virke. Se særligt om vedtægt og forretningsorden senere i dokumentet.  

Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter 

indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige 

personale. 

 

Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for lederens virksomhed og kan 

bemyndige lederen til i nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er 

tillagt bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen træffer beslutning om suspension af medarbejdere, der er ansat 

på tjenestemandsvilkår, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af 

forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål.  

lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse    

Kapitel 3, § 17 - §22  

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/604
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/604
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Oprettelse og nedlæggelse af skoler 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Børne- og 

undervisningsministeren 

fastlægger åbning af nye 

skoler og institutioner 

Børne- og undervisningsministeren fastsætter et geografisk dækningsområde 

for institutionen og den geografiske placering af institution og tilhørende 

skoler inden for dækningsområdet. Børne- og undervisningsministeren kan 

samtidig ændre andre institutioners dækningsområde, hvis der er behov 

herfor som følge af oprettelsen. 

 

Børne- og undervisningsministeren kan oprette nye institutioner eller efter 

høring af institutionens bestyrelse bestemme, at en eksisterende institution 

skal oprette nye tilhørende skoler, hvis det er hensigtsmæssigt som følge af et 

konstateret eller forventet behov for et ændret geografisk udbud af 

forberedende grunduddannelse. Ved oprettelse af en ny institution fastsætter 

børne- og undervisningsministeren vedtægten.  

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse  

§5 

Børne- og 

undervisningsministeren 

fastlægger lukning af skoler 

og institutioner 

Børne- og undervisningsministeren kan efter høring af institutionens 

bestyrelse nedlægge en institution eller bestemme, at en af de tilhørende 

skoler skal nedlægges, hvis der ikke længere er behov herfor, eller hvis de 

betingelser, som efter denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf 

gælder for institutionen, efter en samlet vurdering ikke opfyldes. 

 

Børne- og undervisningsministeren kan pålægge en institution at optage alle 

eller en del af de elever, som har påbegyndt forberedende grunduddannelse 

på en institution eller en tilhørende skole, der nedlægges. 

 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse   

§6 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
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Nedlægges en institution, tilfalder dens nettoformue statskassen. Gaver 

skænket til institutionen tilfalder statskassen, medmindre andet følger af 

dansk rets almindelige regler. 

 

Børne- og undervisningsministeren kan ændre andre institutioners 

dækningsområde, hvis der er behov herfor som følge af nedlæggelsen. 

 

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om opgørelsen af 

formuen. 

 

Sammenlægning og spaltning af institutioner 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Børne- og 

undervisningsministeren 

kan efter høring af 

institutionernes bestyrelser 

sammenlægge to eller flere 

institutioner omfattet af 

loven. 

Ved sammenlægning af institutioner fastsætter ministeren et geografisk 

dækningsområde for den nye, sammenlagte institution og den geografiske 

placering af institutionen og de tilhørende skoler. 

  

I den forbindelse kan ministeren ændre dækningsområdet for andre 

institutioner.  

  

Ved sammenlægning opløses institutionerne uden likvidation ved 

overdragelse af deres aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser til den 

fortsættende institution. 

  

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§7 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
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Ved institutionssammenlægninger kan børne- og undervisningsministeren 

tillade, at den fortsættende institution i en overgangsperiode på 4-8 år kan 

have mere end 11 medlemmer med stemmeret.  

Børne- og 

undervisningsministeren 

kan efter høring af 

institutionens bestyrelse 

spalte en institution 

Ved spaltning af institutioner fastsætter ministeren et geografisk 

dækningsområde for de udspaltede institutioner og den geografiske placering 

af institutionerne og de tilhørende skoler. 

I den forbindelse kan ministeren ændre dækningsområdet for andre 

institutioner.  

 

Ved spaltningen overdrages aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser til en 

eller flere bestående eller nyoprettede institutioner efter loven. 

  

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§8 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsens 

sammensætning fastsættes 

i vedtægten. 

Bestyrelsen består af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal. 

 

Bestyrelsen sammensættes, så følgende i institutionens dækningsområde 

udpeger udefrakommende medlemmer af bestyrelsen: 

1) Kommunerne (et eller flere medlemmer). 

2) Arbejdsmarkedets parter (i ligelig repræsentation) 

3) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse  

4) 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf det ene medlem har stemmeret  

5) Elevrådet udpeger en tilforordnet til bestyrelsen 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse  

§11 - §12 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
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Institutionens leder er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder 

uden stemmeret 

Bestyrelsen vælger en 

formand blandt de 

udefrakommende 

medlemmer 

Valgproceduren beskrives i institutionens vedtægter Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse  

§14 

 

Bestyrelsens kompetencer 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsens medlemmer 

skal tilsammen have 

kompetencer, der bidrager 

til at fremme institutionens 

aktuelle og fremadrettede 

virke 

Medlemmer, som udpeges som repræsentant for arbejdsmarkedets 

organisationer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have 

erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært 

beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, 

organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.  

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse   

§13  

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
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Konstituering 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsen vælger en 

formand blandt de 

udefrakommende 

medlemmer af 

bestyrelsen.  

 

 

   

Formanden vælges blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.  
Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse  

§14 

 

Ikke valgbare personer 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Nogle personer er ikke 

valgbare til FGU-

institutionernes bestyrelser 

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: 

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen. 

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre 

virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som 

kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til institutionen. 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse   

§15 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1655
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3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der udlejer 

ejendomme m.m. til institutionen, eller for fonde, selskaber, 

foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme til 

institutionen. 

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, der udlejer ejendomme 

m.m. til institutionen, eller i fonde, selskaber, kommunale selskaber 

el.lign., foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme 

m.m. til institutionen. 

Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 1 ikke anvendelse. 

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvornår et 

lejeforhold anses for at være af uvæsentligt omfang. 
 

 

Funktionsperioder 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsens 

funktionsperiode er på 4 år 

og følger normalt 

valgperioden for 

kommuner. 

Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltrådte i 2019, varer frem til 30. 

april 2022.  

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§16 
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Søgsmålskompetencer 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsen eller børne- og 

undervisningsministeren 

kan beslutte at anlægge 

retssag mod 

bestyrelsesmedlemmer, 

ledere, revisorer eller 

andre i anledning af tab 

påført institutionen.  

Søgsmålsadgangen tænkes normalt kun anvendt i grovere tilfælde og 

indebærer ikke en skærpelse af bestyrelsesmedlemmers ansvars- og 

hæftelsesforhold.  

 

Uden for bestemmelsen falder tilfælde, hvor udenforstående eller ansatte har 

lidt et tab på grund af udvist adfærd fra personer med tilknytning til 

institutionen. Disse personer vil som hidtil selv kunne rejse krav over for den 

eller de ansvarlige.  

 

For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, 

men de hæfter i øvrigt ikke personligt for institutionens økonomiske 

forpligtelser. 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§23 

 

Forslag til lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse  

S. 48 

 

Ansvarsfordeling mellem ledelse og bestyrelse 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsen har ansvaret 

for den overordnede 

ledelse af institutionen 

mens institutionens leder 

Det betyder, at det er bestyrelsen, som bærer ansvaret for institutionens 

overordnede ledelse. Den er blandt andet ansvarlig for institutionens drift og 

forvaltning af de statslige tilskud, ansættelse og afskedigelse af institutionens 

ledelse og medarbejdere. Bestyrelsen fastsætter også retningslinjerne for 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§17 - § 22 og § 24 
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har ansvaret for den 

daglige ledelse af 

institutionen og er 

ansvarlig for institutionens 

virksomhed overfor 

bestyrelsen 

ledelsens virksomhed og kan bemyndige lederen til i nærmere bestemt 

omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen. 

 

I forlængelse af bestyrelsens beslutninger har lederen ansvaret for at 

1) uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med 

gældende regler, 

2) de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, 

3) bestyrelsens godkendte budget overholdes, 

4) institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med 

bestyrelsens beslutninger og retningslinjer og 

5) ledelsen af hver af de skoler, der hører til institutionen, kan sikre den 

fornødne pædagogiske kvalitet i undervisningen.  

 

Revision 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Institutionernes regnskaber 

er omfattet af lov om 

revisionen af statens 

regnskaber m.m. 

Bestyrelsen ansætter en revisor, som skal være statsautoriseret eller 

registreret revisor, til at udføre revision.  

Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet og rigsrevisor om 

den antagne revisor og om skift af revisor. 

 

Bestyrelsen skal sikre, at revisoren opfylder bestemmelserne om 

uafhængighed i revisorloven. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en 

revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som 

institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§38 

 

Bekendtgørelse af lov om revisionen 

af statens regnskaber m.m. 

§2 stk. 1. Nr. 2 
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virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af 

uvæsentligt omfang. 

  

Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision eller 

tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan børne- og 

undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven 

frist at udpege en anden revisor.  

 

Tilsyn 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Børne- og 

Undervisningsministeriet 

følger løbende op på 

institutionernes 

performance via et statsligt 

kvalitets- og driftstilsyn  

Ministeriet fører løbende fagligt og økonomisk tilsyn med FGU-

institutionernes. 

 

Finder ministeriet, at institutionen ikke efterlever lovens bestemmelser kan 

ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre den pågældende 

virksomhed. Efterkommer bestyrelsen ikke påbuddet kan ministeren beslutte, 

at  

1) bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, 

der udpeges af ministeren, eller 

2) bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges 

efter reglerne i institutionens vedtægt. 

 

Bringer bestyrelsen ved sine dispositioner institutionens videreførelse eller 

elevernes undervisning i fare, kan ministeren beslutte, at bestyrelsen straks 

træder tilbage, og at bestyrelsens opgaver i en periode fastsat af ministeren, 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§48, §51 
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eller indtil der efter ministerens bestemmelse er udpeget en ny bestyrelse 

efter reglerne i institutionens vedtægt, varetages af personer, der udpeges af 

ministeren. 

  

Ministeren kan pålægge bestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis det 

konstateres, at kvaliteten af en institutions virke er utilstrækkelig. 

Foranstaltninger ved 

lovovertrædelser 

Fremgår det af revisionsprotokollen for en institution, at der er sket 

lovovertrædelser, eller konstateres der i forbindelse med forvaltningen af 

institutionens midler forhold, der strider mod god forvaltningsskik, 

iværksætter børne- og undervisningsministeren foranstaltninger til 

genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning. Det samme gælder, hvis 

ministeren på anden måde bliver gjort bekendt med de nævnte forhold. 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§49 

 

Oplysninger til børne- og undervisningsministeriet 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Børne- og 

undervisningsministeren 

kan indhente alle 

oplysninger fra 

institutionerne til brug for 

fastlæggelse af tilskud, 

skoleydelse, kommunale 

bidrag, gennemgang af 

Oplysningerne kan fx dreje sig om undervisning, elever, personale, udstyr, 

huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb, aftaler om afsætning af institutionens 

produktion og andre aftaler, bestyrelsens medlemmer og institutionernes drift 

i øvrigt 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§52 
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årsregnskaber, tilsyn og 

statistik. 

 

 

Vederlag 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Bestyrelsen kan beslutte, at 

institutionen yder særskilt 

vederlag til bestyrelsens 

formand, næstformand, 

medlemmer af 

forretningsudvalget samt 

øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 

Der kan ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til 

medlemmer uden stemmeret. 

 

Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil udløbet 

af valgperioden for formanden, næstformanden eller bestyrelsesmedlemmet, 

medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet. 

 

Rammerne for vederlag til bestyrelsesmedlemmer i 2021 er fastlagt i notat v. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 11. juni 2021. Beløbene 

procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. 

 

I §2 og 3 bekendtgørelsen om særskilt vedlæggelse af bestyrelsesmedlemmer 

fremgår en række undtagelser ift. muligheden for vederlæggelse af 

bestyrelsesmedlemmer.  

Bekendtgørelse om særskilt 

vederlæggelse af 

bestyrelsesmedlemmer ved visse 

uddannelsesinstitutioner på Børne- 

og Undervisningsministeriets 

område 

§1, §4 

 

Vederlag for bestyrelsesmedlemmer 

ved GYM, VUC og FGU i april 2021-

niveau 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/826
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-og-drift/pdf21/jun/vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-gym--vuc-og-fgu-i-april-2021-niveau.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-og-drift/pdf21/jun/vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-gym--vuc-og-fgu-i-april-2021-niveau.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-og-drift/pdf21/jun/vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-gym--vuc-og-fgu-i-april-2021-niveau.pdf


Senest opdateret: 30. november 2021 

FGU Danmark 
Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 København K 

www.fgu.dk/fgu@fgu.dk 

 

De første bestyrelser 

Regel Udfoldet Lov- og regelgrundlag samt 

vejledning 

Den første bestyrelses 

funktionsperiode varer 

frem til 30. april 2022 

Den første bestyrelse kan ikke selv ændre sin midlertidige vedtægt. Den 

midlertidige vedtægt er fastsat af Børne- og Undervisningsministeren. Den 

første bestyrelse kan dog indstille en ændring af den midlertidige vedtægt, 

som Undervisningsministeren vil sagsbehandle med henblik på en eventuel 

ændring af den midlertidige vedtægt. 

 

Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende 

grunduddannelse 

§16 

 

Bekendtgørelse om visse 

midlertidige regler for institutioner 

for forberedende grunduddannelse 

§1 

Institutionen kan yde 

vederlag til den første 

bestyrelses formand og en 

eventuel næstformand 

Til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse kan ydes 

op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. Kalenderår. 

 

For varetagelse af hvervet som medlem af forretningsudvalg kan der til 

medlemmer af den første bestyrelse ydes et vederlag på 13.900 kr. pr. 

Kalenderår. 

 

Til den første bestyrelses øvrige medlemmer, bortset fra 

medarbejderrepræsentanter og elevtilforordnede, kan institutionen yde et 

vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår. 

Bekendtgørelse om visse 

midlertidige regler for institutioner 

for forberedende grunduddannelse 

§5 
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