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Referat 

 

 

1. Valg af dirigent  

Axel Hoppe 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 historie er kort – men alligevel lang, fordi vi bærer erfaringer fra produktionsskolerne videre. 

Foreningen er på vej. Nogle gange på trods (ligesom bogen om produktionsskolerne af samme navn). Også 

nu, hvor praksis i den grad er kommet på dagsordenen. Men hvad mener man med praksis; hvad er det, 

man vil have?  

Mange peger på behovet for mere praksis i folkeskolen. Der peges på gode initiativer, bl.a. at praksis skal 

ind i fagene, at man skal se på fagrækken, at fagene skal beskrives anderledes… Men når det kommer til 

konkrete anbefalinger, adskilles teori og praksis ofte, og praksis bliver noget, der skal gøres for at skabe 

afbræk eller luft i den velkendte boglige undervisning. Praksis forsøges ofte presset ned i de ’skolastiske 

kasser’, hvor målstyringen er markant og begrænsende, fordi den giver primær værdi til refleksion og 

beskrivelse, mens det praktiske (håndelaget, det at gøre noget, handle, bruge hænderne) kommer i anden 

række. Det har desværre været kendetegnende, når politiske ambitioner om mere praksis skal realiseres – 

så vender embedsværket bunken og laver læreplaner osv., som man plejer. Derfor er FFP’s input til 

Reformkommissionen vigtigt! 

Det er det også, at der er et oprør i gang nedefra. Et eksempel er Filmskolen, hvor man satte foden ned ift. 

akademiseringen, og insisterede på det håndværksmæssige i at lave film. Og insisterede på fagets egenart 

og praksis. Eleverne ønskede mere mesterlære og mindre skolegørelse.  

Kigger vi til FGU fylder det praktiske udgangspunkt enormt meget. Også i det daglige, men på den måde at 

usikkerheden om praksis og hvordan det skal hænge sammen med målkrav osv., næsten kommer til at 

fylde mere, end det, det egentlig handler om: Elevernes udvikling. På den baggrund var det for mig godt at 

genlæse de nye vedtægter, vi besluttede ved den forrige generalforsamling. Også præamblen, hvori det 

bl.a. står, at praksislæring ikke er forbeholdt værkstedet, samt at praksislæring ikke kun er forbeholdt de 

bogligt udfordrede elever. Det er vigtigt at holde fast i. I den kontekst er det opløftende, at der iblandt de 

anbefalinger, FGU-sektoren har fremsat, også arbejdes for en nyformulering af læreplaner og fagbilag, fordi 

de ikke understøtter praksisbaseret undervisning. 

FGU er jo et vigtigt fokusområde for foreningen, og det er også her, vi henter det meste af vores økonomi. 

Ikke som det eneste – vi laver opgaver i andre sektorer, og vi lægger en del kræfter i at udvide netværk, 



 

samarbejder osv. Bestyrelsen har også lagt vægt på at vi kigger på hele fondsområdet, og vi har flere 

samarbejder og projekter på bedding. Ikke desto mindre er det også for os bekymrende, at FGU er en 

enormt presset sektor på økonomi, elever og mere til. Vi må forudse, at vi også bliver pressede. Selvom vi 

knokler – og det gør konsulenterne virkelig – er det en stor opgave at få penge i kassen. Vi har en plan, men 

vi er i et område, hvor vi hurtigt må gå fra plan a til plan b og nogle gange også til plan c. 

Vi har et stærkt hold i foreningen, og herfra skal lyde en stor tak og anerkendelse for det store arbejde, som 

Charlotte, Tupaarnaq, Jonas og Michael yder! Tupaarnaq har nu valgt at stoppe, og for hende starter et nyt 

kapitel. Tak for dit engagement og god vind! På nuværende ansætter vi ikke en ny konsulent men i stedet 

forsøger vi at finde løsninger, hvor der er brug for det. 

I denne fase, hvor vi kigger efter opgaver, er jeg glad for at vi har præamblen. Det betyder nemlig, at vi ikke 

bare er et konsulenthus – vi har et grundlag, vi arbejder ud fra. Vi er ude på en mission. Det er også koblet 

op på en social indignation – vi vil ikke acceptere, at der stadig er ca. 20 %, der ikke får en 

ungdomsuddannelse. Det betyder også, at vores ærinde og mission handler om noget, der har betydning 

for mange, og som vil gøre en forskel for mange! Det er en central opgave for vores arbejde. 

Vi har i foreningen en dedikeret bestyrelse. Vi holder få møder, ofte på Teams, men vi samles årligt til et 

internat, hvor vi har længere tid til de større samtaler. Det mener jeg, er en god måde at gøre det på. I 

denne ombæring har Leif Jeppesen valgt ikke at genopstille som suppleant. Et stort tak til Leif for hans 

indsats. Og et stort tak til hele bestyrelsen for den vigtige indsats, I hver især gør! 

 

Bemærkninger og spørgsmål til beretningen 

Ole Sværke: Kvitterede for beretningen samt sekretariatets arbejde, men udtrykker bekymring for 

foreningens bæredygtighed, og lægger op til at det skal være et arbejdsområde også for bestyrelsen 

fremadrettet. 

Gunvor Auken: Kvitterer også for oplæg og beretning. Anbefaler helt lavpraktisk en folder, man kan dele ud 

til dem, der kunne have interesse i foreningen. Derudover udtrykkes bekymring om FGU’s fremtid og beder 

om en uddybning heraf.  

Debbie Justesen og Daniel Specht: Vigtigt at få de unges perspektiv med ift. FGU. Og dertil et spørgsmål om, 

hvad den ny aftale mellem kommunerne og staten betyder for FGU. 

Søren Janns: Vigtigt at skabe rum for motivation for FGU-eleverne – og her er vi måske nu nødt til at ’skrue 

bissen på’ over for FGU som konstruktion; fejler den konstruktion noget? Er det fx rigtigt for alle elever at 

skolefag er obligatorisk? Det handler om oplevelsen af mestring og motivation – for en gruppe af unge er 

tæppet trukket væk, fordi de skal have matematik, dansk og PASE i 30 % af deres forløb. 

 

Formanden replicerede, og uddybede bl.a. det arbejde, der finder sted mhp. at sikre FGU bedre rammer, 

samt også at aftalen mellem stat og kommune ikke har umiddelbar betydning for FGU. Og var positiv ift. 

ideen om en folder.  

 

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. Behandling af indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af formand (ulige år) 

Ikke relevant 

 

8. Valg af kasserer (i lige år) 

Bent Raun er på valg og genopstiller. 

Bent Raun blev valgt. 

 

9. Valg af øvrig bestyrelse  

Kim Kabat og Peter Koudahl er på valg og genopstiller, og Tina Jul er på valg og genopstiller ikke. Claus 

Rosenkrands Olsen stiller op som kandidat. 

Kim Kabat, Peter Koudahl og Claus Rosenkrands Olsen blev valgt. 

 

10. Valg af suppleant  

Leif Jeppesen er på valg og genopstiller ikke. Tina Jul stiller op som kandidat. 

Tina Jul blev valgt. 

 

Bestyrelsen samt suppleanter er dermed følgende: 

Gert Møller (formand) 

Bent Raun (kasserer) 

Kim Kabat 

Ole Sværke 

Claus Rosenkrands Olsen 

Søren Janns 

Gunvor Auken 

Peter Koudahl 

Claus Bentsen (suppleant) 

Tina Jul (suppleant) 

 

11. Valg af revisor  

EY blev valgt som revisor. 

 

12. Eventuelt  

Ingen punkter. 

 

2022-06-10, Michael Bjergsø 


