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Bestyrelsesmøde (virtuelt) 
Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 16.00-17.00 

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) - afbud 

Edin Hajder (FGU Himmerland) - afbud 

Esben Kullberg (FGU Aarhus)  

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland) 

Tanja Rud Gerts (FGU Nordsjælland) 

Carsten Enevoldsen (FGU Nord) – afbud 

Lone Loklindt (FGU Hovedstaden) 

Michael Brandt (FGU Skolen Øst)  

Mogens Mulle Johansen (FGU Fyn) - afbud 

  

Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet Fra sekretariatet for FGU Danmark 

Hanne Fischer (FGU Vestegnen)  Lisa Goth  

Lone Hansen (FGU Hovedstaden)  Marie Hoff Larsen (referent) 
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1. Godkendelse af dagsordenen  

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning: bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

 

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

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet 1. april 2022. 

• Formanden orienterede under punktet om, at der i forhold til drøftelsen på seneste 

bestyrelsesmøde var blevet stillet forslag om, at Direktør- og Rektorkollegiet blev medlemmer af 

bestyrelsen, og at et medlem for stemmeret efter samme model som medarbejderne.  

• Der var en drøftelse af mandatet fra det forudgående bestyrelsesmøde og et ønske om, at 

bestyrelsen havde haft mulighed for at drøfte det endelige forslag.  

• Der blev bakket op om forslaget, men der blev ytret ønske om, at man frem mod næste 

generalforsamling ser på, om der skal indskrives passage, som imødegår at der risikeres 

stemmelighed.  

 

Beslutning: referatet blev godkendt.  

 

3. Nyt fra formanden 

a. Generalforsamlingen 19. maj 2022 

b. Orientering om gennemførelse af FGU Festival den 21. april 2022 

c. Mv. 

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.  

Generalforsamlingen 

• Formanden inviterede til input til beretningen. Beretningen vil have fokus på en 

præsentation af foreningen, idet der vil være mange nye bestyrelsesmedlemmer, der vil 

deltage i generalforsamlingen.   

• Der mangler fortsat en udpegning til FGU Danmarks bestyrelse fra Midtjylland. Denne 

forventes ikke at være på plads til generalforsamlingen.  

• Dirigent ved generalforsamlingen vil være Michael Esmann, som er sekretariatschef i 

Danske SOSU-skoler. Han var også dirigent sidste år, og det fungerede rigtig godt.  

 

Orientering om gennemførelse af FGU Festival 

• Der blev afholdt en FGU festival den 21. april, hvor alle medarbejdere i FGU-sektoren var 

inviteret til at deltage.  

• Mere end 1400 medarbejdere deltog, og det var en rigtig god dag.  

• Hanne og Henrik deltog hele dagen, og der var rigtig god stemning.  
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• Dagen bestod af nogle fælles oplæg, og af mange workshops, som det i høj grad var 

medarbejderne, der stod for.  

• Der blev udvekslet erfaringer på tværs, og der blev dannet grundlag for fremadrettet 

videndeling på tværs.  

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

4. Præsentation og behandling af den hurtigtarbejdende taskforces forslag til anbefalinger fra FGU 

Danmarks bestyrelse om FGU (bilag 2-5 samt underbilag A og B) 

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 10. februar at nedsætte en hurtigtarbejdende 

taskforce samt nedsættelse af en referencegruppe, der skal komme med input til taskforcens 

arbejde. Taskforcen vil under dette punkt præsentere sine anbefalinger, og på den baggrund skal 

bestyrelsen drøfte og prioritere, hvilke endelige anbefalinger bestyrelsen vil offentliggøre og 

oversende til aftalekredsen samt børne- og undervisningsministeren.   

Der vedlægges til behandlingen af dette punkt et anbefalingsnotat og 3 baggrundsnotatet med 

bilag, som behandler de tre spørgsmål, som taskforcen i forlængelse af kommissoriet skal besvare.  

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tager beslutning om, hvilke anbefalinger som skal offentliggøres 

og oversendes til aftalekredsen og børne- og undervisningsministeren.   

 

• Formanden orienterede indledningsvist om indholdet i anbefalingerne, herunder de 

produkter, som er udarbejdet på baggrund af arbejdet, og at anbefalingerne vil blive 

offentliggjort på FGU Danmarks årsmøde og samtidig oversendt til aftalekredsen, børne- og 

undervisningsministeren samt reformkommissionen.   

• Referencegruppen har udarbejdet et brev til børne- og undervisningsministeren samt 

aftalekredsen, som sætter spot på udfordringerne.  

• Der blev stillet forslag om en mere detaljeret kommunikationsplan for referencegruppen i 

lighed med kommunikationsplanen for taskforcen.  

• Der var enkelte forslag til småjusteringer af materialet, som sekretariatet sørger for at lave 

forud for offentliggørelsen.  

• Der var fra bestyrelsen stor ros til det gennemførte arbejde.  

 

Beslutning: Anbefalingerne blev godkendt af bestyrelsen med de foreslåede justeringer. Edin Hajder 

og Mogens Mulle Johansen havde forud for mødet skr. tilkendegivet deres støtte til anbefalingerne.   

 

5. Kommunikationsplan (bilag 6) 

FGU Danmarks endelige anbefalinger i forlængelse af arbejdet i den hurtigtarbejdende taskforce 

skal offentliggøres og i den forbindelse foreslås der iværksat en række kommunikative tiltag. 

Bestyrelsen drøfter med udgangspunkt i den vedlagte kommunikationsplan tiltagene og tager 

beslutning om den endelige offentliggørelse.  
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Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender en endelig kommunikationsplan for offentliggørelse af 

FGU Danmarks anbefalinger.  

 

• Sekretariatet har udarbejdet kommunikationsplan om, at dagen før offentliggørelse 

fremsendes anbefalingerne (med de foreslåede ændringer fra bestyrelsen) til 

aftalekredsen, til børne- og undervisningsministeren og reformkommissionen.  

• Der udsendendes samtidig en pressemeddelelse, som kort ridser anbefalingerne op og 

baggrunden for taskforcen.  

• Pressemeddelelsen lægger vægt på, at det er eleverne, som er omdrejningspunktet for 

anbefalingerne, da anbefalingerne handler om, at FGU fuldt ud skal leve op til reformens 

forudsætninger.  

• Altinget vil på torsdag, samme dag jeg præsenterer anbefalingerne på årsmødet, 

offentliggøre anbefalingerne i en artikel.  

• Anbefalingerne offentliggøres også på FGU Danmarks hjemmeside ved en særlig temaside.  

• Vi vil gerne bede om, at I som bestyrelsesmedlemmer vil være med til at lave 

opmærksomhed omkring anbefalingerne via SoMe, lokalt mv.  

• Der vil komme nogle fælles kommunikative tiltag i forlængelse af anbefalingerne.  

 

Beslutning: Kommunikationsplanen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

6. Eventuelt og næste møde  

• Næste møde i bestyrelsen er den 19. maj 2022, hvor vi har det konstituerende møde i 

forbindelse med generalforsamlingen.  

• Bestyrelsen drøftede kort KL´s ungeudspil, og der var enighed om, at det er ærgerligt, at 

udspillet ikke er mere visionært vedr. FGU.  

• Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt. 

 


