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1. Godkendelse af dagsordenen  

• Formanden indstillede et nyt punkt under dagsordenens punkt 9 ”Eventuelt og næste møde” om 

anbefalinger ift. karakterskalaen. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen med formandens indstilling. 

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 17. december 2021 (bilag 1) 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.  

 

3. Drøftelse af elevsituationen på FGU, jf. statusredegørelsen fra Børne- og 

Undervisningsministeriet, FGU Danmarks egne indhentede tal samt borgmestermøde.  

• Henrik Hvidesten orienterede indledningsvist om den første statusrapport om implementeringen af 

FGU-reformen samt et borgmestermøde afholdt den 2. februar 2022.  

Statusredegørelse 

• Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort den første statusredegørelse for 

implementeringen af FGU-reformen i perioden 2019 –2020.  

• Statusredegørelsen indeholder ikke nye tal, men er en opsamling på tidligere offentliggjort data på 

FGU-områder, herunder optag, fravær, trivsel mv.  

• Statusredegørelsen viser, at elevtilgangen på FGU har været faldende i perioden 4. kvartal i 2029 og 

hele 2020. Jf. statusrapporten var den samlede tilgang på FGU i 2020 ca. 9.200 elever.  

• FGU Danmark har siden 1. kvartal 2021 indhentet tilgangstal blandt institutionerne, og der 

foreligger nu et samlet overblik for 2021 (baseret på besvarelser for 20 institutioner). 

• Tallene viser, at de 20 institutioner i 2021 havde et elevtal på ca. 8.000 årselever.  

• Det er ikke muligt at lave en direkte sammenligning med ministeriets tal for 2020. Sammenlignes 

tallet med det estimerede årselevtal ved reformens fulde indfasning er der tale om et fald på ca. 23 

pct. 

Borgmestermøde 

• Børne- og undervisningsministeren afholdt den 2. februar 2022 møde med borgmestre i de 33 

kommuner, hvor der har været mere end 50 pct. fald i anvendelsen af FGU efter FGU-reformen. 

• Hanne Fischer og Lisa Goth deltog på vegne af FGU Danmark. 

• Det var et konstruktivt møde, hvor der generelt var stor opbakning til FGU som konstruktion.  

• Borgmestrene pegede på, at: 

o Kommunerne kan ikke genkende ministeriets tal.  
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o Mange elever er kommet direkte på en ungdomsuddannelse pga. ophøjelse af 

standpunktskarakterer til prøvekarakterer ifm. Corona. 

o FGU skal kunne håndtere en bredere målgruppe 

o Behov for forberedende forløb forud for FGU 

o FGU-institutionerne bør sikres en bæredygtig økonomi 

 

• Herefter fulgte en drøftelse blandt bestyrelsen. Følgende er en opsamling på drøftelserne: 

o For få elever er et generelt problem på FGU-institutionerne.  

o Der bør laves et overblik over, hvor mange midler, der var afsat til FGU i kommunerne og 

hvor mange der er brugt. Det er afgørende, at de midler, der er afsat, kommer ud i 

sektoren. 

o Der er behov for en dialog med KL om FGU, herunder i forhold til at sikre en ensartet 

tilgang til FGU på tværs af KL, borgmestrene, de kommunale embedsmænd og FGU-

sektoren. Det blev foreslået, at de kommunale repræsentanter bringer udfordringerne op 

på KL’s topmøde. Sekretariatet indkalder de kommunale repræsentanter til et formøde.  

o Udfordringerne bringes ind i FGU Danmarks taskforce jf. punkt 4.  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter udfordringen omkring elevtallet og tager stilling til konkret handling 

Beslutning: De kommunale repræsentanter bringer udfordringerne med lave elevtal op på KL’s 

topmøde. Udfordringen omkring elevtallet bringes ind i FGU Danmarks taskforce jf. punkt 4.  

 

4. Godkendelse af oplæg til nedsættelse af hurtigtarbejdende taskforce om input til partnerskab om 

FGU i regi af Børne- og Undervisningsministeriet  

• Henrik Hvidesten orienterede om, at børne- og undervisningsministeren har etableret 

partnerskabet ”Sammen om Ungdomsuddannelserne”, hvor FGU Danmark indgår. 

Partnerskabet skal bl.a. behandle FGU’s økonomi og de strukturelle rammer omkring 

uddannelsen. 

• På FGU Danmarks bestyrelsesmøde den 17. december 2021 blev det besluttet, at der skal 

etableres en hurtigtarbejdende taskforce, der skal udarbejde et oplæg med 

udfordringsbeskrivelser og løsningsforslag, som FGU Danmarks bestyrelse kan behandle og 

bringe ind i partnerskabet.  

• Bestyrelsen behandlede et oplæg til etablering af taskforcen, som omfatter: 

o Taskforce bestående af fem repræsentanter for FGU Danmarks bestyrelse (én fra 

hver valggruppe) samt fem repræsentanter for Direktør- og Rektorkollegiet 

o Referencegruppe bestående af repræsentanter for KL, DI, FH, Modstrøm, 

Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne. 

o Sekretariatet understøtter processen.  

• Bestyrelsen bakkede op om oplægget til taskforcen. 

• Hver valggruppe i bestyrelsen bedes indmelde et bestyrelsesmedlem til taskforcen til 

sekretariatet. 

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter, kommenterer og godkender oplæg til arbejdsgruppen mhp. snarest 

mulig nedsættelse.  
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Beslutning: Bestyrelsen godkendte oplægget til taskforcen. Hver valggruppe indmelder et 

bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen til sekretariatet, som indkalder til møder og understøtter 

den videre proces.  

5. Præsentation at årsregnskab for 2021   

• Det endelige regnskab for 2021 er forsinket og forelægges derfor på det næste 

bestyrelsesmøde den 1. april 2022 til endelig godkendelse.  

 

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2021.  

 

Beslutning: Regnskabet for 2022 forelægges til behandling og godkendelse på bestyrelsesmøde den 

1. april 2022.  

 

6. Godkendelse af prioriterede opgavelister for de tre faste udvalg i FGU Danmark – 

Institutionsudvalget, Uddannelsesudvalget og Pædagogisk Udvalg  

• Bestyrelsen skal hvert år behandle og godkende prioriterede opgavelister for FGU Danmarks tre 

faste udvalg. 

• Bestyrelsen godkendte de forelagte prioriterede opgavelister.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager stilling til indholdet af de foreslåede prioriterede opgavelister og med 

eventuelle ændringer godkender opgavelisterne.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de prioriterede opgavelister for FGU Danmarks tre udvalg i 2022.  

 

7. Kort nyt fra sekretariatet  

• Møde med Socialdemokratiet: Hanne Fischer og Lisa Goth har afholdt møde med de 

uddannelsespolitiske politikere i Socialdemokratiet (S). S har fokus på at sikre FGU en 

tilskudsmodel, der er mindre konjunkturfølsom end den aktuelle.  

• Bestyrelseskurser: Der afholdes bestyrelseskurser for alle FGU-institutionernes 

bestyrelsesmedlemmer følgende datoer og steder i landet: 

o 30. maj 2022: Nordjylland 

o 31. maj 2022: Syd- og Midtjylland 

o 7. juni 2022: Fyn og Sjælland 

o 9. juni 2022: Hovedstadsområdet 

• Pilotprojekt om overgange: FGU Danmark har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole 

modtaget en bevilling fra den A.P. Møllerske Støttefond til et pilotprojekt med fokus på overgangen 

fra FGU til EUD. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med fem FGU-institutioner og deres 

samarbejdserhvervsskoler og -kommuner. Der afholdes opstartsmøder med de deltagende 

institutioner mhp. snarlig igangsættelse. 

• Projekt om ordblindhed: FGU Danmark gennemfører i samarbejde med Danske SOSU-skoler og 

med støtte fra Ordblindefonden et projekt med fokus på ordblindhed.  

• FGU-festival: Den 21. april 2022 afholdes en stor FGU-festival for alle ansatte på institutionerne.  
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• Tilsyn: I vinteren 2021 sendte flere FGU-institutioner bekymringsbreve til børne- og 

undervisningsministeren om institutionernes økonomi. På den baggrund har tre af institutionerne 

været til tilsynsmøder i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  

• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort den nye tilsynsstrategi.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager status fra sekretariatet til efterretning.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets status til efterretning.  

8. Status på bestyrelsens opgaveplan  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tager stilling til det endelige indhold i bestyrelsens opgaveplan for 

2022.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte opgaveplanen samt status herpå.  

9. Eventuelt og næste møde  

a. Trivsel blandt FGU-institutionernes direktører/rektorer 

• Hanne Fischer og Lone Hansen orienterede bestyrelsen om, at der er et stort pres på 

direktørerne/rektorerne både på grund af de økonomiske rammer, mange tilpasninger, mangel på 

hjælp, unødigt pres fra Uddannelsesforbundet mv. og der er derfor bekymring for 

direktørernes/rektorernes trivsel. I den forlængelse blev det foreslået, at der indgås dialog med 

Uddannelsesforbundet om at sikre en ordentlig tone og et godt samarbejde på tværs.     

• Bestyrelsen bakkede op om, at direktørernes/rektorernes trivsel er vigtig og understregede, at det 

er nødvendigt med en ordentlig tone i samarbejdet mellem FGU-institutionerne og 

Uddannelsesforbundet. 

• Det blev besluttet, at der afholdes et møde mellem formandskaberne for hhv. bestyrelsen og 

Direktør- og Rektorkollegiet hurtigst muligt, hvor næste skridt drøftes mhp. på videre drøftelse på 

bestyrelsesmøde den 1. april 2022.  

b. Anbefalinger ift. karakterskalaen (nyt punkt) 

• FGU Danmark er sammen med de øvrige uddannelsespolitiske organisationer inviteret ind i et 

debatindlæg med organisationernes anbefalinger ift. karakterskalaen. Det blev besluttet, at FGU 

Danmark tilslutter sig de andre organisationers anbefalinger ift. karakterskalaen. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/jan/220111-stuk-s-nye-tilsynsstrategi-er-klar

