
  

 

Vedr. udpegning af nye bestyrelser på FGU-

institutioner 

 

 

Kære bestyrelsesformænd og direktører/rektorer,  

 

I forlængelse af kommunalvalget følger med dette brev information samt 

skabelon til brug for den kommende nye udpegning af FGU-

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Bestyrelserne på FGU´s funktionsperiode er 4 år, og valgperioden følger 

normalt valgperioden for kommuner, jf. § 16 i Bekendtgørelse af lov om 

institutioner for forberedende grunduddannelse.  

 

Det betyder, at funktionsperioden for den nuværende bestyrelse udløber 

den 31. april 2022, og en ny bestyrelse tiltræder den 1. maj 2022.  

 

Vedlagt dette brev vil I finde en skabelon, som I kan bruge til at sende til 

henholdsvis kommunalbestyrelserne, arbejdsmarkedets parter samt til 

erhvervsskolebestyrelser i forhold til udpegning af medlemmer til jeres 

bestyrelser. Reglerne omkring udpegning finder I i Bekendtgørelse af lov 

om institutioner for forberedende grunduddannelse § 12. Herudover har I 

selv i jeres vedtægter fastsat nærmere regler for udpegningen, så vær obs 

på, at skabelonen justeres i overensstemmelse med jeres konkrete 

vedtægt.  

 

Bestyrelseskurser 

For at klæde de nye bestyrelser bedst muligt på, udbyder FGU Danmark i 

2022 kurser for de nye bestyrelser. Kurserne vil blive placeret 4 steder i 

landet, så de bliver så let tilgængelige som muligt. Kurserne vil finde sted 

følgende datoer:  

 

• 30. maj 2022 

• 31. maj 2022 

• 7. juni 2022 

• 9. juni 2022 
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FGU Danmark vil inden tiltrædelse af de nye bestyrelser udsende konkrete 

oplysninger omkring indhold af kurserne, oplægsholdere, sted mv. samt en 

konkret invitation med mulighed for tilmelding. Kurserne vil være gratis for 

bestyrelsens medlemmer.  

 

Kurserne tilrettelægges i et samarbejde med vores tilknyttede advokater 

fra DamkjærLauritzen samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  

 

Vedtægter og forretningsorden skal evt. genbesøges 

Frem mod funktionsperioden for den nye bestyrelse kan det anbefales, at 

vedtægterne og forretningsordenen genbesøges, fx ift. om der er 

erfaringer fra den indeværende funktionsperiode, som giver anledning til 

ændringer, som vil gøre arbejdet for den nye bestyrelse enklere. Det skal 

her bemærkes, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i det 

kommende år planlægger tilsyn med vedtægterne på FGU-institutionerne.  

 

En vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen, dvs. fx 

på institutionens hjemmeside. En ændring kræver ikke STUK´s godkendelse 

mmi. der findes en særlig bestemmelse i loven herom.  

 

Vedtægterne skal følge standardvedtægten, som er bilag 1 til 

Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for 

forberedende grunduddannelser    

 

I kan læse nærmere om vedtægter generelt her på ministeriets 

hjemmeside: Regler om vedtægter på FGU 

 

Vedlagt materiale til inspiration: 

• Skabelon for udpegning af kommunale bestyrelsesmedlemmer, 

arbejdsmarkedsrepræsentation og repræsentanter fra institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser 

efter lov om erhvervsuddannelser. 

Har I spørgsmål, så er I meget velkomne til at kontakte sekretariatet.  

Med venlig hilsen  

 

Lisa Goth 

Sekretariatschef 

Mail: lg@fgu.dk 

Telefon: 4033 3044 
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