
 

 
Generalforsamling i Foreningen til fremme af praksislæring 

D. 11. oktober 2021, Musholm konferencecenter, Korsør  
 

 

Referat 

 

 

1. Valg af dirigent  

Ole Sohn er valgt 

 

2. Valg af referent  

Michael Bjergsø er valgt 

 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formanden gjorde rede for foreningens arbejde og retning, og herunder bl.a. følgende punkter. 

Foreningens arv trækker tråde tilbage til produktionsskolernes værkstedsbaserede undervisning. Den er i 

dag en del af FGU (Forberedende grunduddannelse), og her er arven tydeligt udtrykt i FGU-loven. Således § 

15, der understreger praksis som reel produktion og § 12, der understreger, at også den almene 

undervisning skal tilrettelægges på en praksisrettet måde. Der hviler en særlig forpligtelse på os for at 

fastholde den arv. Og det er faktisk både vigtigt og nødvendigt, når læreplaner, fagbilag, prøver, læringsmål 

osv. rammer – og det har de det jo med at gøre, når det er en statsligt reguleret institution. Så kommer 

praksis nemt under pres! 

Derfor er FGU en fortsat forpligtelse, hvor vi som forening har noget vigtigt at bidrage med. Men 

foreningens sigte er bredere og inkluderer mere end FGU. Vi arbejder i FFP for en bred anerkendelse af 

praksislæring som en legitim måde at lære på. Og ud fra et bredt sigte, der inkluderer uddannelsesområdet 

som helhed – herunder også folkeskoleområdet, erhvervsskolerne mv. – samt arbejdsmarkedet. Som sådan 

er det vores overbevisning, at praksislæring er relevant i mange sammenhænge, og kan udfolde sig på 

forskellige måder. Vi har i FFP lavet et fundament for praksislæring. Fordi vi har et ståsted og vi har 

holdninger til praksislæring! Det er også udtryk for, at selvom vi skal have ’kunder i butikken’, er vi ikke et 

almindeligt konsulenthus – der er mere på spil, end at drive en forretning. 

Relationen til FGU er selvfølgelig stærk. Det kunne stille spørgsmål om rollefordelingen mellem FFP og FGU 

Danmark. Men den er klar: Det er FGU DK, der repræsenterer FGU (og nogle af os er jo selv med i FGU DK’s 

udvalg mv.). FFP’s opgave er at fremme praksislæring i FGU såvel som bredere. Relationen til FGU 

udmønter sig bl.a. i en række institutionsudviklingsopgaver, og det er også herudfra, vi arbejder på det 

første projekt for foreningen, nemlig om FGU-baserede lærlinge. Et stort tak til sekretariatet for det 

arbejde, der gøres! 

Generelt er der i denne tid en kæmpe politisk opmærksomhed om praksislæring. Vi har en opgave i – og 

skal blive bedre til – at blive tydeligere omkring praksislæring; finde sprog for og formidle, hvad vi mener 

om praksislæring, og hvad det er og kan. 

 

 



 

Bemærkninger og spørgsmål til beretningen 

Gunvor Auken gjorde opmærksom på det perspektivrige i at se FFP som en civilsamfundsorganisation – en 

NGO – og dermed også en understregning af såvel forskellen til FGU DK samt det brede i FFP’s virke. 

Derudover spurgte Gunvor til den alvorlige situation for FGU (elevmangel, økonomi). 

Claus Bentsen kvitterede for beretningen – der er noget på spil. Vi har i foreningen en opgave i at få flere 

med samt en forpligtelse til at gøre os relevante. Både ift. forståelse af praksislæring og ift. at være 

konkrete udi politisk handling. 

Michelle de Cordier spurgte til muligheden for at gøre FGU til et eget valg (og ikke afhængig af 

målgruppevurdering). 

 

Formanden kvitterede for NGO-perspektivet, og fandt det konstruktivt ift. at komme væk fra en klassisk og 

tung foreningstænkning til fordel for mere tillidsbaserede processer og mere dynamisk inddragelse. Det 

perspektiv skal den ny bestyrelse holde fast i. Derudover gjorde formanden rede for FGU’s økonomiske 

situation samt de politiske rørelser mv., der er i gang pt. 

Dorte Lundorff kvitterede for beretningen, og gjorde opmærksom på vigtigheden af at komme bredere ud 

end FGU. Formanden var enig i opmærksomheden herpå. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af regnskab  

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt 

 

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent  

Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt. 

Kontingentet er uændret, dvs. 0,- kr. 

 

6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.  

Hele bestyrelsen undtagen Sven Irgens-Møller genopstillede. Gunvor Auken stillede op til bestyrelsen. Claus 

Bentsen genopstillede som suppleant sammen med Leif Jeppesen. Alle opstillede blev valgt, og bestyrelsen 

samt suppleanter er: 

 

Gert Møller (formand) 

Bent Raun (kasserer) 

Kim Kabat 

Ole Sværke 

Tina Jul 

Søren Janns 

Gunvor Auken 

Peter Koudahl 

Claus Bentsen (suppleant) 

Leif Jeppesen (suppleant) 

 

EY blev valgt som revisor. 

 

 

 



 

7. Indkomne forslag  

Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer. Formanden gjorde rede for baggrunden for 

ændringerne samt gennemgik hovedpunkter i bestyrelsens ændringsforslag af foreningens vedtægter.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det er naturligt for en ung forening at revidere vedtægterne, og lagde 

derfor op til at stille dem til afstemning som et samlet hele. 

Forslaget blev godkendt. 

 

8. Eventuelt  

Ingen punkter. 

 

2021-10-12, Michael Bjergsø 


