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Bestyrelsesmøde (virtuelt) 
Fredag den 17. juni 2022 kl. 10.00-12.00 

Referat 

 

 

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland), 

formand  

 

 

Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland), næstformand 

Morten Hartvig Jakobsen (FGU Østjylland), 

næstformand  

 

Carsten Enevoldsen (FGU Nord) 

Esben Kullberg (FGU Aarhus)  

Helle Vallentin (FGI Nordvestsjælland) 

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland) 

Jakob Vium Dyrman (FGU Himmerland) 

Lone Myrhøj (selvsupplering) – deltog ikke 

 

Marianne Oksbjerre (FGU Midt-Vest) 

Michael Brandt (FGU Skolen Øst)  

Morten Espesen (FGU Trekanten) 

Hanne Fischer (FGU Vestegnen) 

Lone Hansen (FGU Hovedstaden) 

  

Fra sekretariatet for FGU Danmark  

Lisa Goth   

Marie Hoff Larsen   
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Formand Henrik Hvidesten ønskede alle valgte til bestyrelsen tillykke med valget og bød velkommen til FGU 

Danmarks bestyrelse. 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 17. maj og 19. maj 2022 (bilag 1 og 2) 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet 17. maj 2022 og referat af 

konstituerende møde den 19. maj 2022. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referater af bestyrelsesmøde hhv. den 17. maj 2022 og den 19. 

maj 2022.  

 

3. Nyt fra formanden 

a. Orientering om konstituering af næstformandsposter 

• Formandskabet har konstitueret bestyrelsens to næstformandsposter således at, Palle Langkjær 

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

 

b. Tilbageløb fra samråd den 8. juni 2022  

• Radikale Venstre havde indkaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i lukket 

samråd om FGU den 8. juni 2022.  

• Tilbagemeldingerne fra samrådet er, at alle var enige om, at der skal ske noget på FGU-området, og 

ministeren blev bedt om at lave en konkret handleplan.  

• Ministeren ønsker at drøfte den 2. delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU 

med aftalekredsen inden der kan ske justeringer af FGU. Rapporten forventes offentliggjort i 

efteråret 2022.  

• FGU Danmark har inviteret de uddannelsespolitiske ordfører til en teknisk gennemgang af FGU 

Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner mandag den 20. juni 2022.  

 

c. Tilbageløb fra national rundbordssamtale med børne- og undervisningsministeren om en 

mere praktisk skole 

• Børne- og undervisningsministeren har indkaldt FGU Danmark og andre interessenter til to større 

rundbordssamtaler omkring en mere praktisk folkeskole.  

• Der har været afholdt to møder, hvoraf det ene handlede om, hvordan der sikres en mere praktisk 

folkeskole for alle og anden samtale om en mere praktisk skole for de udfordrede elever for at 

skabe en højere grad af motivation. 

• FGU blev på møderne nævnt som en del af løsningen for de 45.000 unge uden uddannelse og job.  

• Det er dog ikke tydeligt, hvordan rundbordssamtalerne omsættes til praksis.   

 



Referat • 20. bestyrelsesmøde FGU Danmark • 17. juni 2022  
 

d. Mv. 

• Rådet for grundlæggende erhvervsrettet uddannelse har inviteret Henrik Hvidesten til at holde 

oplæg om FGU på møde den 24. juni 2022.  

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.  

 

4. Opfølgning på offentliggørelse af anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner 

Anbefalingerne fra FGU Danmark blev offentliggjort på FGU Danmarks årsmøde den 19. maj 2022. 

Der har været en del opmærksomhed i pressen, og der har været afholdt et opfølgende møde med 

Børne- og Undervisningsministeriets (BUVM) departement om anbefalingerne.  

Formanden giver under punktet et tilbageløb på det gennemførte møde med BUVM, og 

bestyrelsen drøfter opfølgning, evt. yderligere kommunikative aktiviteter på den baggrund.  

• Møde med Børne- og Undervisningsministeriet om FGU Danmarks anbefalinger:  

o Ministeriet kvitterede for anbefalingerne, som de nu vil gennemgå 

o Ministeriet indgår dialog med FGU Danmarks sekretariat om, hvad der på den korte bane 

kan gøres uden tilførsel af nye midler. 

o Ministeriet blev opmærksom på, at de tildelte tilpasningsmidler i høj grad er brugt på 

personaletilpasninger på grund af fald i aktivitet og i mindre grad bygningstilpasninger.  

• Herefter fulgte en drøftelse i bestyrelsen om yderligere opfølgning på anbefalingerne. 

Nedenstående er en overordnet opsamling på drøftelserne: 

o Det forestående valg risikerer at udsætte de politiske forhandlinger og beslutninger ift. 

FGU. Der er behov for politisk handling nu.  

o Elevprognoserne ser ud til at falde yderligere efter sommerferien.  

o De penge, der er afsat til FGU, skal gå til FGU.   

o Det bliver en ond spiral: lavere elevaktivitet medfører tilpasninger, som medfører forringet 

kvalitet, som medfører færre elever.  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter tilbageløbet fra ministeriet og drøfter eventuelle yderligere kommunikative 

skridt.   

Beslutning: Bestyrelsen får tilbageløb fra teknisk gennemgang af FGU Danmarks anbefalinger for 

ordførerne den 20. juni 2022. På den baggrund træffes beslutning om yderligere kommunikative skridt. 

 

5. Bestyrelsens opgaver i 2022 (bilag 3) 

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i december 2021 opgavelisten for 2022, som er vedlagt i 

bilag 3. På baggrund af ny-udpegningerne til bestyrelsen lægges der op til en ny drøftelse af 

opgavelisten for at få bestyrelsens input til en eventuel justering af opgavelisten. Sekretariatet har 

lagt op til enkelte tilføjelser til opgavelisten, som vil fremgå af vedlagte bilag med 

ændringsmarkeringer.  
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• Det blev foreslået, at der udarbejdes politikpapirer inden for relevante emner, som foreningen og 

institutionerne kan bruge som afsæt for det politiske arbejde. 

• Derudover havde bestyrelsen ingen bemærkninger til opgavelisten.  

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter opgaveplanen, herunder de foreslåede ændringer, og tager stilling til 

det endelige indhold.  

 

Beslutning: Bestyrelsen forelægges oplæg til ramme for politikpapirer på næstkommende 

bestyrelsesmøde.  

 

6. Orientering og tilbageløb fra gennemførte bestyrelseskurser v. sekretariatet 

Der er netop gennemført 4 bestyrelseskurser, og sekretariatet giver et tilbageløb fra kurserne og 

perspektiver på fremadrettet bestyrelsesunderstøttelse.  

 

• FGU Danmarks sekretariat har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og 

advokaterne Damkjær&Lauritzen afholdt bestyrelseskursus for FGU-bestyrelserne. Kurset er 

afholdt fire steder i landet i maj og juni 2022.  

• Evalueringen af kurserne viser, at der generelt er stor tilfredshed med kurserne 

• Der planlægges webinarer med fokus på konkrete emner, kurser for formandskaberne og 

direktører/rektorer samt øvrige bestyrelsesunderstøttende aktiviteter.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager sekretariatets tilbageløb til efterretning og giver input til kommende 

proces for understøttelse af bestyrelserne. 

 

Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets tilbageløb til efterretning og bakkede op om de 

foreslåede kommende bestyrelsesunderstøttende aktiviteter.  

 

7. Eventuelt og næste møde  

Næste møde i bestyrelsen er den 2. september 2022 kl. 10.15-13.00. Mødet er fysisk i sekretariatet.  

• Der var ikke yderligere bemærkninger under eventuelt.  


