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Næstformand, Morten Hartvig Jakobsen, varetog i formandens fravær rollen som mødeleder. 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2022 (bilag 1) 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.  

3. Nyt fra formanden 

a. Møde med ny afdelingschef i Børne- og Undervisningsministeriet med ansvar for FGU 

• Henrik Hvidesten og Hanne Fischer har afholdt hilse-på-møde med Cecilie Brøkner, som er 

ny afdelingschef i Børne- og Undervisningsministeriet med ansvar for det politiske arbejde 

med FGU.  

 

b. Sammen om ungdomsuddannelserne – tilbageløb fra møde den 1. april 2022 

• Børne- og undervisningsministeren har nedsat partnerskabet ”Sammen om 

Ungdomsuddannelserne”, som FGU Danmark er medlem af sammen med de øvrige 

foreninger på det forberedende område og ungdomsuddannelserne.  

• Ministeren har tidligere lovet, at der skulle afholdes et særskilt temamøde i partnerskabet 

med fokus på FGU i foråret 2022. Mødet er ikke berammet endnu. FGU Danmark har 

understreget, at det haster at afholde mødet.  

 

c. Tilbageløb fra KL Topmøde 

• Punktet blev skudt til næste møde, da de deltagende bestyrelsesmedlemmer i KL 

Topmødet ikke deltog i bestyrelsesmødet.  

 

d. Orientering om samlede tal for optag på FGU i 2021, søgetal samt nye EGU-tal, jf. bilag 2. 

Årselever på FGU-institutionerne 

• FGU Danmark indsamler tal om elevaktiviteten i hvert kvartal via den etablerede 

erfagruppe for økonomi- og administrationsansvarlige på institutionerne.  

• De indsamlede tal for 2021 viser, at der i 2021 var 10.996 årselever på de 27 FGU-

institutioner. 

• Sammenholdt med det forventede årselevtal på 14.000 i reformforudsætningerne svarer 

dette til et fald på 21 pct. 

Søgetal til FGU 



Referat • 17. bestyrelsesmøde FGU Danmark • 1. april 2022  
 

• Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort søgetal for folkeskolens 9. og 10. 

klasseelever.  

• Tallene viser, at 1,8 pct. af eleverne har ønsket FGU i 2022. I 2021 havde 1,9 pct. søgt FGU.  

• Søgetallene skal tages med forbehold for, at eleverne skal målgruppevurderes til FGU og 

søgetallene er dermed udtryk for, hvor mange elever, der har sat kryds ved FGU på 

Optagelse.dk. 

Bestand 

• Der er offentliggjort tal om bestanden på FGU-institutionerne på Uddannelsesstatistik.dk. 

• Tallene viser, at bestanden steg frem til oktober 2020, hvorfra den har været faldende. 

• Da bestanden var på sit højeste, var der 11.761 elever på FGU (oktober 2022). 

• I december 2021 var bestanden 7.554 elever.  

Erhvervsgrunduddannelsessporet (EGU) 

• FGU Danmark indsamler hvert år tal om EGU-sporet blandt FGU-institutionerne. 

• Der er indsamlet tal fra 24 FGU-institutioner i 2022.  

• Tallene viser, at 9,8 pct. af eleverne gik på EGU-sporet i februar 2022. Det dækker over 797 

ud af 8123 elever. 

• I 2021 var tallet 6 pct., som dækkede over 710 ud af 11.590 elever. 

• Stigningen skyldes dermed ikke en markant stigning i antallet af EGU-elever, men skal ses i 

lyset af et lavere samlet elevtal på FGU.  

 

e. Status på udpegninger til FGU Danmarks bestyrelse 

• FGU Danmark modtager løbende information om udpegninger til FGU Danmarks bestyrelse 

via de udpegede valgkoordinatorer for bestyrelsens fem valggrupper. 

• De foreløbige udpegninger betyder, at flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer 

udtræder af bestyrelsen. 

• Morten Hartvig Jakobsen takkede på vegne af hele bestyrelsen for godt samarbejde.  

 

f. Mv.  

• Kent Harnisch er ansat som ny departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

4. Orientering om arbejdet i den hurtigtarbejdende taskforce og referencegruppe samt første 

drøftelse af mulige anbefalinger, jf. bilag 3-5 

Bestyrelsen vedtog på seneste møde nedsættelse af en hurtigtarbejdende taskforce samt 

nedsættelse af en referencegruppe, der skal komme med input til taskforcens arbejde. Taskforcen 
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skal videregive anbefalinger inden for kommissoriet til FGU Danmarks bestyrelse, som herefter 

beslutter de anbefalinger, der skal videregives til henholdsvis aftalekredsen og børne- og 

undervisningsministeren. Taskforcens medlemmer giver på mødet hele bestyrelsen en orientering 

af arbejdet og det drøftede. Der vedlægges til behandlingen af dette punkt en fælles opsamling på 

de gennemførte møder i taskforcen, som opsummerer et katalog af mulige anbefalinger, som ikke 

er færdigbehandlet i taskforcen.  

• Der er afholdt tre møder i FGU Danmarks hurtigtarbejdende taskforce og to møder i den 

tilhørende referencegruppe.  

• Taskforcen består af fem repræsentanter for FGU Danmarks bestyrelsen og fem 

repræsentanter for Direktør- og Rektorkollegiet.  

▪ Bestyrelsesrepræsentanter 

• Henrik Hvidesten, repræsentant for kommunerne 

• Michael Brandt, repræsentant for arbejdsgiverne 

• Carsten Enevoldsen, repræsentant for arbejdstagerne 

• Neil Jacobsen, repræsentant for de erhvervsrettede uddannelser 

• Henrik Mikkelsen, medarbejderrepræsentant  

▪ Repræsentanter for Direktør- og Rektorkollegiet 

• Hanne Fischer, direktør FGU Vestegnen 

• Lone Hansen, rektor FGU Hovedstaden 

• Gert Møller, direktør FGU Syd- og Vestsjælland 

• Kim Kabat, direktør FGU Østjylland 

• Jesper Madsen, direktør FGU Midt- og Østsjælland 

• Taskforcen skal besvare tre spørgsmål med fokus på at sikre bæredygtige FGU-institutioner 

▪ Spørgsmål 1: Hvordan går FGU eleverne i målgruppen? 

▪ Spørgsmål 2: Hvordan sikres FGU de nødvendige økonomiske rammer? 

▪ Spørgsmål 3: Hvordan sikres FGU de nødvendige strukturelle rammer? 

• Bestyrelsen bakkede op om de foreløbige forslag.  

• Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter påskeferien, hvor bestyrelsen 

behandler og træffer beslutning om FGU Danmarks endelige anbefalinger.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver input til det fortsatte arbejde i 

taskforcen.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der indkaldes til et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen behandler og træffer beslutning om FGU Danmarks endelige 

anbefalinger.  

 

5. Forberedelse af den ordinære generalforsamling samt endelig godkendelse af årsregnskab for 

2021 samt budget for 2022, jf. bilag 6 og 7  

Den ordinære generalforsamling er varslet og indkaldt og der er udsendt dagsorden i 

overensstemmelse med FGU Danmarks vedtægter. Der er endvidere udsendt valgmateriale til 

valgkoordinatorerne. På seneste bestyrelsesmøde blev årsregnskabet kort præsenteret i udkast. 
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Det endelige årsregnskab har nu været forbi revisor og vedlægges til endelig godkendelse. 

Endvidere vedlægges et budget for 2022 til bestyrelsens godkendelse. Det er alene regnskabet, der 

skal forelægges generalforsamlingen, da budgettet alene skal godkendes af bestyrelsen. Vi tager på 

mødet endvidere stilling til indstillingen til generalforsamlingen omkring kontingent til FGU 

Danmark. 

 

Årsregnskab for 2021 

• Årsregnskabet for 2021 viser et overskud på 292.307 kr.  

• Overskuddet skyldes i høj Corona-situationen, som betød, at de planlagte bestyrelseskurser 

blev udskudt fra 2021 til 2022, afholdelse af færre fysiske møder mv.  

• Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

Budget for 2022 

• Budgettet for 2022 lægger op til et underskud på 111.000 kr. Det skyldes primært, at 

bestyrelseskurserne ikke blev afholdt i 2021, hvorved udgifterne er skubbet til 2022.  

• Der er desuden afsat midler til ansættelse af en deltidskommunikationskonsulent til FGU 

Danmarks sekretariat. De øgede udgifter dækkes primært af overskuddet i 2021.  

• Budgettet tager afsæt i følgende kontingentmodel: 

▪ 15 pct. af kontingentet er fast og fordeles efter antal skoler under den enkelte 

institution. 

▪ 85 pct. fordeles efter antal årselever i det forudgående regnskabsår.  

• Flere bestyrelsesmedlemmer ønskede en drøftelse af tilførsel af flere midler til 

sekretariatet. 

• Hanne Fischer stillede forslag om, at repræsentanterne for Direktør- og Rektorkollegiet i 

bestyrelsen får stemmeret. Bestyrelsen besluttede, at formandskaberne for hhv. 

bestyrelsen og for Direktør- og Rektorkollegiet drøfter og tager beslutning om håndtering 

og fremsættelse af forslaget.  

 

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2021 samt budgettet for 2022 og tager stilling 

til indstillingen omkring kontingent.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2021, som sendes til bestyrelsens digitale 

underskrift. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022, herunder den fremlagte kontingentmodel. 

Formandskaberne for bestyrelsen og Direktør- og Rektorkollegiet drøfter og tager beslutning om 

fremsættelse af forslag om, at repræsentanterne for Direktør- og Rektorkollegiet i bestyrelsen får 

stemmeret.  

 

6. Kort nyt fra sekretariatet  

a. Status på planlægningen af årsmøde  

• FGU Danmark afholder årsmøde den 18.-19. maj 2022.  

• Årsmødet har fokus på, hvad FGU kan.  
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• Der udsendes program for årsmødet primo uge 14. 

• FGU Danmarks bestyrelsesmedlemmer bedes tilmelde sig til årsmødet via det udsendte 

tilmeldingslink.  

 

b. Tilsyn i forlængelse af bekymringsskrivelser 

• Flere FGU-institutioner sendte i slutningen af 2021 bekymringsbreve til Børne- og 

Undervisningsministeriet i forhold den økonomiske situation.  

• På baggrund af brevene er flere af institutionerne kommet i tilsyn og har haft en 

læringskonsulent ude for at vurdere, hvad der kan gøres.  

• På baggrund af besøgene afholder FGU Danmark møde med direktøren for Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet i uge 14.   

 

c. Rigsrevisionens tilsyn om skoleydelse 

• Rigsrevisionen gennemfører aktuelt et tilsyn om udbetaling af skoleydelse på de fleste FGU-

institutioner.  

• Udfordringen er, at systemunderstøttelsen ikke har gjort det muligt for institutionerne at 

lave en afregning af skoleydelsen til elever på nedsat tid. FGU Hovedstaden gjorde Børne- 

og Undervisningsministeriet opmærksom på udfordringen i november 2021. 

• Det forventes, at Rigsrevisionen vil komme med en kritik af FGU’s håndtering.  

 

d. Status FGU-festival 

• Programmet for FGU-festivalen den 21. april 2022 er delt med alle institutioner, som er i 

gang med at tilmelde sig.  

 

e. Mv. 

• Bestyrelseskurser: Der udsendes program for de planlagte bestyrelseskurser i uge 14. 

Indstilling: Bestyrelsen tager status fra sekretariatet til efterretning.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog status fra sekretariatet til efterretning.  

7. Status på bestyrelsens opgaveplan (bilag 8) 

Indstilling: Bestyrelsen tager status på opgaveplanen til efterretning.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog status på opgaveplanen til efterretning.  

8. Eventuelt og næste møde  

• Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

• Det næste møde er konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj 2022 i forlængelse af den 

ordinære generalforsamling.  

• Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde om taskforcens anbefalinger inden det 

konstituerende møde.  


