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1. Godkendelse af dagsordenen  

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2022 (bilag 1) 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet den 19. september 2022.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.  

 

3. Nyt fra formanden 

 

• Bestyrelsesforum 

o Bestyrelsesforum er et forum, som sætter fokus på bestyrelsesarbejdet på 

uddannelsesinstitutionerne under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

o Arbejdet i forummet tager afsæt i et bestyrelsesprogram, som består af fem initiativer, som 

handler om: 

▪ Bestyrelsesstrategi 

▪ Sektoranalyser 

▪ Bestyrelseskonferencer 

▪ Bestyrelsesforum 

▪ Tilsyn med bestyrelser. 

o Bestyrelsen modtager referater af møderne til orientering.  

• National kompetencestrategi 

o Dansk Erhverv og Tænketanken DEA har taget initiativ til en fælles drøftelse om en national 

kompetencestrategi. FGU Danmark er inviteret ind i arbejdet sammen med en bred kreds 

af organisationer. 

o Med initiativet lægges op til, at en ny regering nedsætter et kompetenceråd og etablerer 

en national kompetencestrategi, som skal have fokus på at sikre den nødvendige og 

kvalificerede arbejdskraft fremadrettet.   

• FGU Erhverv 

o Bestyrelsen drøfter et konkret oplæg til FGU Erhverv på bestyrelsesmøde i december 2022.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.  
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4. Oplæg om anden delrapport i Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU: 

”Implementering af FGU” v. sekretariatet (bilag 2 og 3) 

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet et 

evaluerings- og følgeforskningsprogram om FGU. Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet følger 

og analyserer implementering af FGU over en fireårig periode fra 2020-2023. Der udkommer i alt 

tre rapporter, som omhandler:  

a. Målgruppen af elever på FGU og den kommunale ungeindsats (2021) 

b. Implementering af FGU (2022) 

c. Betydning af FGU for unges overgang til uddannelse og beskæftigelse (2023) 

Den første rapport blev offentliggjort i september 2021 og den anden rapport med fokus på 

implementeringen er netop blevet offentliggjort. Anden delrapport og opsummerende notat er 

vedlagt i henholdsvis bilag 2 og 3.  

 

• FGU Danmarks sekretariat gennemgik kort rapportens hovedresultater (se bilag 2-3). 

• Bestyrelsen drøftede kort rapporten og var enige om, at rapportens konklusioner i høj grad 

bakker op om FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige institutioner og med 

fordel kan bruges i det fremadrettede arbejde med at omsætte anbefalingerne til praksis.  

• Bestyrelsen efterspurgte, at FGU-institutionerne kan få adgang til de bagvedliggende data 

til rapportens resultater. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at dette ikke er 

muligt.  

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter opfølgning på rapporten.  

 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Rapportens resultater anvendes i FGU 

Danmarks arbejde med at omsætte foreningens anbefalinger til at sikre bæredygtige FGU-

institutioner.  

 

5. Opfølgning på indgåelse af delaftale om FFL23 ”Økonomisk løft af FGU, VEU samt 

ungdomsuddannelser i udkantsområder” (bilag 4)  

 

• Der er på finansloven for 2023 afsat en permanent reserve til FGU, VEU, AMU m.fl. på 200 

mio. kr. i 2023 og 2024 og 180 mio. kr. fra 2025 og frem.  

• Af de 200 mio. kr. i 2023 afsættes: 

o 167 mio. kr. til FGU-institutionerne. 80 pct. af midlerne udbetales på baggrund af 

årselevaktiviteten i 2022 og 20 pct. som grundtilskud pr. institution, som er den 

fordelingsmodel FGU Danmark har anbefalet. Midlerne forventes udbetalt i februar 

2023. 

o 3 mio. kr. til en 1-årig forlængelse af forsøgsordningen for EGU-elevers 

højskoleophold.  

• I 2022 er afsat 20,2 mio. kr. til et særtilskud til FGU-institutionerne. Hver FGU-institution 

modtager ca. 748.000 kr. Midlerne forventes udbetalt ultimo oktober 2022.  

• Som del af aftalen har aftalekredsen besluttet, at: 
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o behovet for strukturelle og indholdsmæssige ændringer af FGU skal drøftes i 2023 

med henblik på at udmønte midlerne i 2024 og frem.  

o der i 2023 foretages de nødvendige justeringer af tilskudsmodellen for FGU, 

herunder ved at se på fordelingen mellem aktivitetsafhængige tilskud, dvs. 

taxametertilskud, og ikke-aktivitetsafhængige tilskud i form af grundtilskud. 

• Bestyrelsen drøftede aftalen samt opfølgning herpå. Nedenstående er en opsamling på 

bestyrelsens drøftelser: 

o Bestyrelsen anerkendte, at aftalekredsen har lyttet til foreningens indstilling i 

forhold til 80/20-modellen for fordeling af de afsatte midler til FGU i 2023.  

o Bestyrelsen var enige om, at FGU Danmark skal byde ind i aftalekredsens drøftelser 

om behovet for indholdsmæssige og strukturelle justeringer af FGU. Bestyrelsen 

ønskede at arbejde videre med dette på bestyrelsesmøde i december 2022. FGU 

Danmarks tre udvalg behandler også spørgsmålene, som bringes videre i 

bestyrelsen.  

o Bestyrelsen var optaget af at sikre en god onboarding ift. FGU af en eventuel ny 

minister samt ordførere på FGU-området i forlængelse af folketingsvalget, som 

afholdes den 1. november 2022.  

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter aftalen og drøfter opfølgning på aftalen og hvilket arbejde, der skal 

pågå i FGU Danmark frem mod den politiske drøftelse i 2023, som aftalen lægger op til.   

 

Beslutning: Bestyrelsen drøfter og lægger en konkret plan for, hvordan FGU Danmark kan byde ind 

i aftalekredsens drøftelser om behov for indholdsmæssige og strukturelle justeringer af FGU på 

bestyrelsesmøde i december 2022. Bestyrelsen inddrager input fra FGU Danmarks tre udvalg i 

drøftelserne.   

 

6. Lønværktøj til bestyrelserne v. sekretariatet 

 

• Sekretariatet udarbejdede i 2022 et lønværktøj til FGU-bestyrelserne til brug for 

fastsættelse af løn for direktører/rektorer.  

• Lønværktøjet er udarbejdet på baggrund af løndata fra Økonomistyrelsens databank ISOLA.  

• Sekretariatet har opdateret lønværktøjet på baggrund af de seneste løndata i databanken.  

• Lønværktøjet har til formål at understøtte bestyrelsens fastsættelse af 

direktør/rektorlønninger. Værktøjet skal ses som en vejledning. Den endelige 

lønsammensætning skal afklares lokalt på baggrund af et udmeldt råderum fra Børne- og 

Undervisningsministeriet, kvalifikationer, antal skoler mv.  

• FGU Danmarks sekretariat gennemgik kort lønværktøjet, som indeholder overblik over: 

o Opgørelse over minimum, median og maksimum direktør- og rektorlønninger på 

FGU-institutionerne 

o Regionsopdelt lønspredning 

o Sammenhæng mellem direktør/rektorlønninger og antallet af årselever for 

regnskabsåret 2021 
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o Gennemsnitlige direktør/rektorlønninger fordelt på antallet af skoler de respektive 

FGU-institutioner har.  

• Bestyrelsen bakkede op om værktøjet.  

Indstilling: Bestyrelsen godkender, at det opdaterede lønværktøjet, udsendes til FGU bestyrelserne.  

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at det opdaterede lønværktøj udsendes til FGU-bestyrelserne.  

 

7. Nyt fra sekretariatet 

• Politisk møde om FGU: FGU Danmark afholder politisk møde om FGU den 16. januar 2023 i 

København. Alle FGU-institutionernes bestyrelsesformænd og direktører/rektorer inviteres. 

Derudover inviteres samarbejdspartnere, interessenter, politikerne og vidensaktører til 

mødet.  

• Folkemødet 2023: Bestyrelsens medlemmer opfordres til at give sekretariatet besked, hvis 

de påtænker at deltage i Folkemødet 2023. På den baggrund planlægges FGU Danmarks 

deltagelse i forskellige debatter mv.  

• Informationsmateriale til grundskolen: I forlængelse af et møde mellem FGU Danmark og 

Danmarks Lærerforening har sekretariatet udarbejdet et informationsmateriale om FGU 

målrettet grundskolen. Materialet udsendes til grundskolerne via Danmarks Lærerforening.  

• Informationsmateriale målrettet vejledere på efterskolerne: På bestyrelsesmøde den 2. 

september 2022 vendte bestyrelsen FGU Danmarks deltagelse i Efterskoleforeningens 

Vejlederkonference. På baggrund af en drøftelse med Efterskolernes Vejlederforening er 

der rundsendt et kort informationsmateriale om FGU via Efterskoleforeningens 

Vejlederforening via foreningen.  

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen fra sekretariatet til efterretning.  

Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets orientering til efterretning.  

 

8. Budget for FGU DK for 2023 (bilag 5) 

 

• Sekretariatet præsenterede udkast til budget for 2023.  

• Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til budgetudkastet. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender udkast til budget. 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.  

 

9. Status på bestyrelsens opgaveliste (bilag 6) 

• Bestyrelsen blev forelagt en status på bestyrelsens opgaveliste for 2023.  

• Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til opgavelisten.  

Indstilling: Bestyrelsen tager status på opgaveplanen til efterretning.   
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Beslutning: Bestyrelsen tog status på opgavelisten til efterretning.  

 

10. Eventuelt og næste møde  

Næste møde i bestyrelsen er den 16. december 2022 kl. 10.15-13.00. Mødet er fysisk i FGU 

Danmark.  

• Bestyrelsen ønskede at drøfte bestyrelsens mødeplan på næste bestyrelsesmøde.  

 

 


