
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde i Foreningen til fremme af praksislæring 

Torsdag d. 2. december 2021 kl. 15.00-16.00 (via Teams – se link i kalenderindkaldelse) 
 
 
Tilstede: Gert Møller, Ole Sværke, Bent Raun (fra pkt. 5), Claus Bentsen (til pkt. 4), Søren Janns, Peter 
Koudahl, Leif Jeppesen, Michael Bjergsø 

Afbud: Tina Jul, Kim Kabat, Gunvor Auken, 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af referat fra foregående bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

  

3. Årshjul for FFP (særligt med henblik på bestyrelsen) 

Baggrund: Vi har tradition for at bestyrelse og sekretariat har et fælles internat i begyndelsen af 

året, således at mere dybtgående drøftelser omkring praksislæring samt foreningens retning får 

plads. Derudover har vi qua corona gjort os gode erfaringer med Teams-møder, som er 

fordelagtige ift. både geografi og travle kalendere. Det foreslås, at vi i 2022 afholder internat (i 

perioden uge 8-9), samt at vi derudover afholder bestyrelsesmøder over Teams hhv. d. 27/4, 5/9 

og 1/12. Generalforsamling blev i 2020 udskudt til oktober, men ift. regnskab er det meget sent.  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender årshjulet med hhv. internat og 

bestyrelsesmøder. Det indstilles, at GF afholdes som video-arrangement før sommerferien, 

således at det fremefter hænger sammen ift. regnskab, men også mhp. at vi afholder en større 

konference til efteråret. 

Beslutning:  

Sekretariatet sender doodles på de forskellige datoer, således at vi får præcise datoer i årshjulet 

asap. Internat i uge 9 (grundet vinterferie) og vi arbejder på at afholde det i Sverige med fokus 

på praksislæring i svensk uddannelseskontekst (med besøg på Praktiska Gymnasium i Malmø, og 

med Peter K. som vært for den del). GF afholdes før sommerferien som videomøde, og 

konference i efteråret skal bl.a. medtænke inddragelse i foreningsudviklingen, således at vi på 

den måde fastholder medlemsdemokrati i foreningen. 

 

 



 
 

4. Økonomi – Status på regnskab 2021 samt et blik frem mod 2022 (herunder forventede 

aktiviteter i 2022) 

Baggrund: Vi forventer en lidt større indtægt i 2021 end det reviderede budget (ca. 1,6 mio. kr. 

mod forventet ca. 1,5 mio. kr.). Resultatmæssigt var forventningen i det reviderede budget et 

minus på ca. 321.000 kr., og det forventer vi bliver mindre. Likviditetsmæssigt har vi pr. d.d. ca. 

580.000 og derudover ca. 1 mio. kr. i finansiel aktivitet. Ser vi frem mod 2022 har vi i de seneste 

måneder haft travlt med at træffe aftaler om institutionsudvikling på FGU-området, og det har 

affødt en række aftaler samt forventede aftaler. Dertil kommer aktiviteter på andre områder, og 

tilsammen giver det en forventet indtægt på ca. 3,14 mio. kr. Det vedtagne budgettal var på 2 

mio. kr., og det er således en markant stigning – men jo dermed også en stigning på aktiviteter. 

Prognosen på 3,14 mio. kr. er behæftet med en usikkerhed ’begge veje’. Aktiviteter på FGU kan 

vise sig at blive mindre eller større, og noget kan blive udsat til 2023 (ligesom corona fortsat kan 

blive en faktor). Omvendt må vi også forvente, at der kommer nye aktiviteter til i løbet af året – 

ligesom det har været tilfældet de seneste år. Herunder også projektaktiviteter. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager regnskabsstatus for 2021 samt revideret budget 

for 2022 til efterretning. 

Beslutning: Bestyrelsen fulgte indstillingen og med stor ros til sekretariatet for et stort og godt 

stykke arbejde! 

 

5. Sekretariatets ressourcer 

Baggrund: Jf. pkt. 4 er der en stigning i forventede aktiviteter i 2022, og det er virkelig positivt! 

Det betyder imidlertid, at vi har brug for flere personaleressourcer. Vi skal kunne levere solidt på 

de forskellige forpligtelser iflg. aftaler med FGU-institutioner mv. Men vi skal også have 

ressourcer til at opsamle og formidle viden. Dertil kommer overskud til fortsat at etablere og 

vedligeholde netværk, bl.a. med sigte på fremtidige samarbejder, projekter, kontrakter osv. Alt 

sammen forudsætninger for foreningens fremtidige eksistens – særligt når vi ser ud over 

institutionsudviklingsmidlerne på FGU. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender en udvidelse af sekretariatet. Der er 

budgetmæssig dækning for det (dog behæftet med den usikkerhed, der altid vil være en del af 

spillet). Konkret lægger vi op til ansættelse af en fuldtids medarbejder med en profil, der kan 

’starte i løb’ også på FGU-området (fordi det udgør hovedparten af vores kundegruppe), og som 

i øvrigt kan supplere vores sekretariat. Samt med opslag asap., således at en ny medarbejder 

kan starte allerhelst 1/2 2022.  

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forudsætningerne for en udvidelse samt usikkerhederne 

forbundet hermed, fx ift. foreningens likviditet, og ønskede fortsat stor opmærksomhed på 

dette. Samt drøftede vigtigheden af at foreningen også skal blive en vidensplatform inden for 

praksislæring. Bestyrelsen fulgte på den baggrund indstillingen og ønskede stillingsopslag til 

kommentering. 

 

6. Honorar i bestyrelsen 



 
 

Baggrund: Vi har i FFP’s bestyrelse ikke haft honorar for bestyrelsesarbejdet. Men der er særligt 

på formandsposten en del arbejde forbundet med hvervet, og dertil kommer, at det er 

almindelig praksis, at der gives honorar til formandshvervet i en bestyrelse. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der pr. 2022 ydes et vederlag til 

formanden samt at vederlagets størrelse følger reglerne for vederlag til bestyrelsesformand på 

FGU-institutionerne. Indplaceringen sker med udgangspunkt i niveau for FGU SV’s formand 

2021, svarende til 55.000 kr. årligt. 

Beslutning: Formanden lagde op til, at der med honoraret udarbejdes et notat, der tydeliggør 

formandens ansvarsområder samt også indeholder en klausul, der sikrer, at honoraret 

bortfalder såfremt foreningens økonomi bliver trængt. Bestyrelsen var enig heri, og det 

besluttedes, at notatet drøftes på det kommende bestyrelsesmøde, samt at drøftelsen 

inddrager et samlet blik på sekretariatet. 

 

7. Næste møde og eventuelt: 

Næste møde foreslås at være ifm. bestyrelsesinternat (jf. pkt. 3 ovf.).  

Godkendt. 

 

 

MB / 2021-12-03 

 


