Referat • 14. bestyrelsesmøde FGU Danmark • 25. oktober 2021

Bestyrelsesmøde (virtuelt)
Fredag den 25. oktober 2021 kl. 11.00-12.00

Referat

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland),
formand

Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland), 1.
næstformand
Morten Hartvig Jakobsen (FGU Østjylland), 2.
næstformand

A. Neil Jacobsen (FGU Vendsyssel)

Carsten Enevoldsen (FGU Nord)

Edin Hajder (FGU Himmerland)

Lone Loklindt (FGU Hovedstaden) – deltog ikke

Esben Kullberg (FGU Aarhus) – deltog ikke

Michael Brandt (FGU Skolen Øst)

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland)

Mogens Mulle Johansen (FGU Fyn)

Tanja Rud Gerts (FGU Nordsjælland)

Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet

Fra sekretariatet for FGU Danmark

Hanne Fischer (FGU Vestegnen)

Lisa Goth

Lone Hansen (FGU Hovedstaden)

Marie Hoff Larsen (referent)

Referat • 14. bestyrelsesmøde FGU Danmark • 25. oktober 2021

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

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2021
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Nyt fra formanden
a. Tilbageløb fra politisk møde samt årsmøde
Politisk møde
•
•

FGU Danmark afholdt den 7. september 2021 et stort politisk møde, hvor de uddannelsespolitiske
ordførere, samarbejdspartnere og interessenter deltog og drøftede FGU.
Der er udarbejdet en reportage om mødet, som kan findes på FGU Danmarks hjemmeside her samt
en opsamling på de uddannelsespolitiske ordføreres pointer her.

Årsmøde
•
•
•

•

FGU Danmarks første rigtige årsmøde blev afholdt den 17. september 2021.
Tanja Rud Gerts opfordrede til, at der i forbindelse med kommende årsmøder gøres mere reklame
for arrangementet over for medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne.
Det næste årsmøde afholdes den 18.-19. maj 2022. I forlængelse af årsmødet afholdes ordinær
generalforsamling. Sekretariatet reserverer bestyrelsens kalendere i forlængelse af
bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen evaluerer formatet på årsmødet efter afholdelsen i 2022 i forhold til, om årsmødet
fremadrettet skal afholdes over én eller to dage.

b. Møde med Jens Joel (S)
• FGU Danmark har siden foreningens etablering afholdt møder med alle de uddannelsespolitiske
ordførere. Det sidste møde er afholdt med Jens Joel.
• Der var stor lydhørhed og forståelse for FGU og Jens Joel understregede, at FGU er en særlig
uddannelse på grund af det løbende optag og at FGU derfor har brug for en økonomi som passer til
disse rammer.
c. Tilsynsforum
• Tilsynsforum er nedsat i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det er et forum, som skal
give input til styrelsens årlige tilsynsplan og tilsynsberetning samt det generelle arbejde i styrelsen
med tilsyn.
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•
•

FGU Danmark er medlem af forummet, både som bestyrelses- og lederforening. Derfor deltager
både Henrik Hvidesten og Hanne Fischer i møderne.
Det seneste møde i Tilsynsforum blev afholdt den 29. september 2021. FGU Danmark bød ind med
følgende opmærksomhedspunkter:
o Det er afgørende at tilsynet er dialogbaseret
o Tilsynet bør også have fokus på overgangen og kædeansvaret
o Der bør være fokus på, at FGU er en ny sektor, som kan have brug for ekstra vejledning
o Der bør være fokus på at se på institutionssporet og indholdssporet i en sammenhæng

d. Bestyrelsesforum
• Der blev afholdt møde i bestyrelsesforum den 3. september 2021.
• På mødet gav Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier et oplæg omkring
selvejets historie. Konsulenthuset Pluss Leadership fortalte desuden om styrker og svagheder ved
selvejende institutioner.
• Forummet kommer til at drøfte selveje og taxametersystemet yderligere.
• Sekretariatet rundsender slides fra mødet.
e. FGU´s deltagelse i SKILLS 2022 i Høng
• DM i Skills blev aflyst i 2021 på grund af Corona. Næste års DM afholdes i Høng den 28.-30. april
2022.
• FGU Danmarks bestyrelse besluttede i 2021, at FGU Danmark deltager i SKILSS og alle FGUinstitutioner bidrager til den økonomiske dækning af deltagelsen. Det er de institutioner, som ligger
i den pågældende region, hvor arrangementet afholdes, som står for den praktiske tilrettelæggelse
og gennemførelse.
• Der er nedsat en arbejdsgruppe i Direktør- og Rektorkollegiet, som er i gang med planlægningen.
• Sekretariatet afventer en tilbagemelding fra SkillsDanmark med konkret tilbud på stand til FGU
Danmark, som de har lovet ligger inden for den tidligere aftalte økonomiske ramme.
f.
•
•
•

Elevdemonstration for FGU
Den 12. oktober 2021 deltog flere hundrede FGU-elever i en demonstration for FGU foran
Christiansborg.
Demonstrationen forløb rigtig godt og i god ro og orden.
Mange af de uddannelsespolitiske ordførere kom forbi og hilste på eleverne.

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

4. Nyt fra Direktør- og Rektorkollegiet
a. Generel status fra kollegiet, herunder udvalgsarbejdet
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•

De tre udvalg arbejder ud fra de prioriterede opgavelister, som FGU Danmarks bestyrelse også har
behandlet og godkendt. På det næste bestyrelsesmøde vil der være en status på de prioriterede
opgavelister fra de tre udvalg.

b. Tilbageløb fra Marienborgmøde (Hanne Fischer deltog)
• Den 1. oktober 2021 afholdte statsministeren sammen med børne- og undervisningsministeren og
uddannelses- og forskningsministeren møde for uddannelsesaktører på Marienborg.
• Mødets fokus var, hvordan vi styrker den faglige og sociale trivsel, og får alle med.
• Hanne Fischer deltog som repræsentant for FGU Danmark.
• Statsministeren havde stort fokus på, hvordan den kan sociale arv kan brydes, hvordan alle kan
komme med og hvordan vi kan sikre mere fleksibilitet i uddannelsessystemet for de unge.
Statsministeren nævnte dog ikke FGU.
c. Læringsfestival 2022
• Der blev afholdt seminar i Direktør- og Rektorkollegiet den 9.-10. september 2021. På seminaret
blev det besluttet, at der skal afholdes en FGU-festival og etableres faglige fællesskaber for alle
ansatte i FGU, også administrativt personale, i foråret 2022.
• Det pædagogiske udvalg er på den baggrund ved at planlægge arrangementet.
• Det pædagogiske udvalg har besluttet, at festivalen afholdes den 21. april 2022.
• Der udarbejdes en tekst til institutionernes institutionsudviklingsaftaler, som FGU’erne kan
anvende til at søge midler til deltagelsen.
d. Mv.
• Hanne Fischer har holdt oplæg for KKR Hovedstaden om FGU, som har stor interesse for FGU.

Indstilling: Bestyrelsen tager kollegiets status til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog kollegiets status til efterretning.

5. Opfølgning på arbejdet med at forbedre FGU-institutionernes økonomi, herunder temadag om
reformforudsætningerne (bilag 2-9)
a. Bygningsanalysen, vedlagt som bilag 2 samt notat om analysen med budskaber i bilag 3
b. Generel økonomi, vedlagt som bilag 4 og 5 er handout omkring elevaktivitet og økonomi.
c. Tilpasningsmidler, brev fra ministeren til aftalekredsen vedlagt som bilag 6
d. Reformøkonomien, handout til politisk møde vedlagt som bilag 7
e. EGU, handout vedlagt som bilag 8
f. Opsamling af budskaber til brug for temamøde, udkast til budskaber vedlagt som bilag 9 (under
udarbejdelse)
• Bestyrelsen drøftede ovenstående punkter samlet.
• Der har været afholdt aftalekredsmøde i forlængelse af offentliggørelse af bygningsanalysen. Her
drøftede aftalekredsen analysen, men også FGU-sektorens økonomi generelt.
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•

•
•

Det blev på mødet aftalt, at der skal afholdes en temadag, hvor FGU’s økonomi gennemgås. FGU
Danmarks sekretariatet har spurgt Børne- og Undervisningsministeriet om, hvornår temadagen
afholdes. Tilbagemeldingen er, at temadagen ikke er datolagt og at formatet og deltagerkredsen
ikke er fastlagt endnu. Det vides derfor ikke, om FGU Danmark deltager i temadagen.
Bestyrelsen drøftede forslag til FGU Danmarks budskaber, som kan bruges i forbindelse med
temadagen, uanset om FGU Danmark deltager eller ej.
Følgende er en opsamling på bestyrelsens drøftelser:
o Bestyrelsen bakkede op om budskaberne jf. bilag 9.
o Bestyrelsen understregede i den forbindelse værdien af, at budskaberne er
velunderbyggede og troværdige, hvilket er og skal være kendetegnende for FGU Danmarks
arbejde og forslag.

Indstilling: Bestyrelsen godkender de budskaber, som fremgår af bilag 9, og som er en samling af
budskaber og fokuspunkter, som er angivet i de handouts, som dannede grundlag for drøftelserne ved
det politiske møde den 7. september 2021.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte budskaberne jf. bilag 9. FGU Danmark arbejder videre ud fra disse
budskaber i foreningens arbejde, herunder i forbindelse med den temadag om FGU, som aftalekredsen
planlægger.

6. Kort nyt fra sekretariatet
a. Aftale med Infomedia
• Sekretariatet har på baggrund af en tilbudsindhentning indgået aftale om medieovervågning med
Infomedia.
b. Ansøgning til A. P. Møller Fonden
• Sekretariatet har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udarbejdet en
projektansøgning med fokus på at styrke overgangen fra FGU til EUD. Ansøgningen er sendt til A. P.
Møller Fonden, som der afventes svar fra.

•

•
•

c. Ansøgning til Velux-fonden
Sekretariatet har i samarbejde med konsulenthuset Implement og Modstrøm udarbejdet en
projektansøgning med fokus på at udvikle stærke ungefællesskaber på FGU. Ansøgningen er sendt
til Velux Fonden, som der afventes svar fra.
d. Besøg fra Børne- og Undervisningsministeriet på FGU-institutionerne
Børne- og Undervisningsministeriet er meget interesserede i at komme på besøg på FGUinstitutioner. Der er allerede aftalt flere besøg.
Børne- og Undervisningsministeriet besøger FGU Nord.
e. Forespørgsel om udskydelse af frist for institutionsudviklingsaftaler
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•

•

•

FGU-institutionerne skal indsende en institutionsudviklingsaftale, som beskriver de
kompetenceudviklingsaktiviteter institutionen vil gennemføre for de afsatte midler til
kompetenceudvikling i ministeriet.
Efter opfordring fra institutionerne har sekretariatet anmodet Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet om at udskyde fristen for indsendelse af institutionsudviklingsaftalerne til årsskiftet, da
mange institutioner er i gang med eller står overfor personaletilpasninger.
Styrelsen vender tilbage snarest muligt.

Indstilling: Bestyrelsen tager status fra sekretariatet til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets status til efterretning.

7. Status på bestyrelsens opgaveplan (bilag 10)
• Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til opgaveplanen.
• På årets sidste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen drøfte opgaveplanen for 2022.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning og bidrager med eventuelle justeringer og tilføjelser.
Beslutning: Bestyrelsen tog statussen til efterretning.

8. Eventuelt og næste møde
Næste bestyrelsesmøde er den 17. december 2021.
•

Der var ingen yderligere bemærkninger under eventuelt.

