
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde i Foreningen til fremme af praksislæring 

Mandag d. 25. april 2022 kl. 15.00-16.30 (Teams-møde) 
 
 
Tilstede: Gert Møller, Claus Bentsen (til kl. 16), Peter Koudahl, Kim Kabat, Gunvor Auken, Søren Janns, 
Ole Sværke, Michael Bjergsø 

Afbud: Bent Raun, Leif Jeppesen, Tina Jul 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af referat fra foregående bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Nyt fra sekretariatet  

Baggrund: Der sker mange ting i sekretariatet, og vigtigst pt. er, at vi arbejder stenhårdt på at få 

alle aftaler og kontrakter i regi af FGU-institutionsaftaler på plads. Det er vi endnu ikke helt i mål 

med, men det nærmer sig. Vi er travle og ’i marken’ med nogle af aftalerne, og andre 

igangsættes efter sommerferien. Derudover kan nævnes en række aktiviteter, bl.a. 

• Deltagelse ved FGU Læringsfestival med workshop om praksislæring (21/4). 

• Møde med Fjernvarmens Informationsfond (22/4) 

• Fyraftensmøde ult. maj omkring mere praksis i folkeskolen (invitation vedhæftet med 

dagsordenen). 

• Vi barsler med en eller flere projektansøgninger (udover den i pkt. 5 nævnte med CEVEA). 

• Vores hjemmeside har fået et markant løft (tak til Daniel, vores afsluttede praktikant)  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning: Bestyrelsen fulgte indstillingen. 

 

4. Uddybende notat til Reformkommissionen 

Baggrund: FFP leverede pba. vores konference i oktober 2021 et notat til Reformkommissionen, 

og heri lagde vi op til at følge det op med et uddybende notat. I forlængelse af bl.a. vores 

drøftelser på bestyrelsesinternatet, har vi udarbejdet et udkast, som tager afsæt i FGU som 

case. Det har to vinkler, hhv. den sammenhængende indsats og praksislæring. Notatet fungerer 

som en slags status over FGU-reformen, og dermed rummer det væsentlige indsigter for 



 
 

Reformkommissionen omkring reformimplementering samt også de underliggende og fortsatte 

barrierer ift. problemfeltet de unge på kanten af uddannelse og job. Og dertil konkrete forslag 

og potentialer til handling.   

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkastet mhp. såvel indholdsmæssig 

kvalificering som ideer til udbredelse og anvendelse. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede notatet ud fra en bred opbakning til udkastet. Pointerne fra 

drøftelsen var bl.a. at vi – trods det fornuftige i at tage afsæt i FGU som case – skal være 

opmærksomme på risikoen for at det fremstår som en interessevaretagelse på FGU’s vegne; 

dvs. det skal vinkles el. rammesættes, så FFP ikke fremstår som sådan. Derudover ift. 

praksislæring, at der kan være en formidlingsmæssig styrke i at trække forskellen mellem at vide 

noget og gøre noget frem – fordi det bringer nogle andre begreber ind. Endelig drøftedes 

vigtigheden af at koordinere med andre igangværende initiativer (særligt FGU DK’s task force). 

Sekretariatet kvalificerer notatet pba. drøftelsen, og i samråd med formanden sikres 

koordinering, hvor det er relevant. 

 

5. Projekt om FGU-baseret erhvervsuddannelse (FBE) med CEVEA 

Baggrund: Et møde med CEVEA resulterede i muligheden for at lave et projekt omkring FBE-

lærlinge. Det er et område, som vi i FFP også har stor viden om, og som vi også arbejder med 

institutionelt. Et pitch er vedhæftet som bilag, og heraf fremgår, at det er et mindre projekt, 

som fortrinsvis skal tilvejebringe et vidensgrundlag om FBE – og dermed kan blive en løftestang 

for et større FBE-projekt, der også sigter til udbredelse, metodeudvikling etc. Og hvor FFP kan 

spille en større rolle. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender projektoplægget.   

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om projektet, og godkendte oplægget. 

 

6. Generalforsamling d. 9/6 

Baggrund: Vi afholder generalforsamling online d. 9/6 kl. 16-18. Indkaldelsen er sket, idet 

datoen er annonceret i det seneste nyhedsbrev og desuden er på forsiden af vores hjemmeside. 

Vedtægterne siger følgende: 

§ 4: Foreningens bestyrelse består af 8 personer. Beslutninger vedtages ved flertal, og ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen vælges af 

generalforsamlingen.  

1. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. 

2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er på valg forskudt, således at der årligt er 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg og 1 suppleant. I ulige år formanden samt 3 medlemmer 

og 1 suppleant på valg, og i lige år er kassereren samt 3 medlemmer og 1 suppleant på 

valg. 

3. Hvilke 3 medlemmer og hvilken suppleant, der er på valg ved den første 

generalforsamling med forskudt valg, afgøres ved lodtrækning på førstkommende 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 



 
 

Se desuden §§ 6, 7 og 8, hvoraf bl.a. fremgår, at fristen for indkaldelse til GF er 14 dage, samt at 

evt. forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før (dvs. d. 28/4). 

Derudover besluttedes ved seneste bestyrelsesmøde, at ’bestyrelsen skal fremlægge vigtige 

pointer og pejlemærker ved den kommende generalforsamling (i form af oplæg, handleplan 

el.lign.)’, samt at sekretariatet skulle sammenfatte et notat, som bestyrelsen kunne arbejde 

videre med ved dette møde. Vi har udarbejdet notatet til Reformkommission (pkt. 4), og det 

indeholder nogle pointer, som også er pejlemærker fremefter. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen afklarer, om alle genopstiller samt hvem der på valg. 

Herudover indstilles det, at bestyrelsen drøfter evt. behov for supplering til bestyrelsen samt 

evt. behov for el. ønsker om vedtægtsændringer. Endelig indstilles det, at bestyrelsen drøfter 

pejlemærker for den kommende GF mhp. at sekretariatet kan arbejde videre med et konkret 

oplæg. 

Beslutning: Bestyrelsen afklarede genopstilling blandt mødets deltagere (alle genopstiller), og 

besluttede, at formand og sekretær foretager lodtrækning (jf. § 4. stk. 3) og melder resultatet ud 

til bestyrelsen. Der var ingen ønsker om vedtægtsændringer.  

 

7. Næste møde og eventuelt: 

Ikke noget til eventuelt. 

Vi er i færd med at lave et årshjul, men de kommende møder og andre væsentlige datoer er 

herunder: 

• 31/5 Fyraftensmøde: Mere praksis i folkeskolen (kl. 14-17 i Kbh.) 

• 9/6 Generalforsamling (16.00-18.00 over Teams) 

• 5/9 Bestyrelsesmøde (15.00-16.30 over Teams) 

• 9/11 Konference 

• 1/12 Bestyrelsesmøde (15.00-16.30 over Teams) 
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