
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde i Foreningen til fremme af praksislæring 

Mandag d. 5. september 2022 kl. 15.00-16.30 (Teams-møde) 
 
 
Tilstede: Gert Møller, Gunvor Auken, Kim Kabat, Søren Janns, Claus Bentsen, Claus Rosenkrands Olsen 
(til kl. 16), Ole Sværke (fra kl. 15.30), Michael Bjergsø 

Afbud: Tina Jul, Bent Raun, Peter Koudahl 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Nyt fra sekretariatet  

Baggrund:  

Institutionsudviklingsaftaler på de FGU-institutioner, vi samarbejder med, er for hovedpartens 

vedkommende i fuld gang, og det betyder, at Jonas og Charlotte er meget på farten hele 

efteråret. I og med Tupaarnaq er stoppet, og vi ikke har ansat en afløser, har vi fokus på vores 

aftaler i FGU samt at arbejde på kommende projekter. Af samme grund har vi valgt at udskyde 

vores konference fra november i år til forventeligt marts næste år. Nedslag med særligt fokus på 

potentielle projekter er: 

• Vores projekt om Kort og godt (sammen med Dansk Håndværk) er blandt de tre finalister i 

Procesprisen 2022 

• FFP er samarbejdspartner i et større projekt til Region Sjælland (med FGU SV som ansøger 

og FGU-skolen Øst som partner), der har fokus på fastholdelse. Projektet er 3-årigt og med 

en budgetramme på ca. 14 mio. kr. Pt. i ansøgningsfase, afklaring i løbet af efteråret og evt. 

opstart primo 2023. 

• FFP er i dialog med Fjernvarmens Informationsfond om et projekt, der bl.a. skal arbejde med 

mere praksisnær undervisning i FI’s materiale og undervisningsforløb. 

• FFP samarbejder med KP om to ordblindeprojekter. Det ene i regi af STUK-pulje med 

ansøgningsfrist 15/9 og FGU SV som ansøger, forventeligt en 3-årig ramme med budget på 

ca. 3 mio. kr. Det andet mhp. fondsansøgning – pt. afklares hvilke(n) fond(e) sammen med 

KP. 

• FFP har sendt ansøgning til LB-fonden omkring unge med handicap samt at understøtte 

deres muligheder på FGU (i samarbejde med bl.a. Videnscenter om Handicap og FGU-skolen 

Øst og FGU Østjylland). Projektet er 1-årigt og med budget på 230.000. Pt. ansøgningsfase. 



 
 

• Det igangværende CEVEA-projekt om FGU-baserede lærlinge har ikke formelt relation til 

FFP, men er finansieret af FGU SV og medfinansieret af CEVEA. Projektet forventes 

imidlertid at blive afsæt for en projektindsats omkring lærlinge på FGU, hvor FFP vil spille 

ind. Projektet er i gang og forventes afsluttet med rapport og konference medio oktober 

2022. 

• Diverse øvrige, herunder måske et videre arbejde med Kort og godt samt dialog med EVA ift. 

et større projekt, de er i gang med at søge omkring praksis i folkeskolen. 

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

Beslutning: Bestyrelsen fulgte indstillingen. Hvad angår såvel CEVEA-konference om FGU-

baserede lærlinge som den udskudte FFP-konference, opfordres bestyrelsen til at sende evt. 

input til mulige oplægsholdere til Michael. Desuden opfordres alle til at være opmærksomme på 

projekt- og fondsmuligheder, hvor FFP kan spille en rolle. 

 

3. Budget og økonomi 

Baggrund: Foreningens aktiviteter og dermed også indtægtsgrundlag er i høj grad knyttet op på 

FGU, og det giver en vis usikkerhed. Vedhæftede budget er revideret pba. en nylig status på de 

aftaler, der er i hus, samt et estimat på, hvor stor en del af aktiviteterne, der vil finde sted i 2022 

og hvor meget der vil rykkes til 2023. Forventningen er et indtægtsgrundlag på 2.1 mio. kr., og 

dermed et resultat, der går i 0. Af de indgåede FGU-aftaler er 675.000 kr. skubbet til 2023.  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede budget.   

Beslutning: Bestyrelsen fulgte indstillingen. 

 

 

4. Status og muligheder på to centrale områder: FGU og Reformkommissionen 

Baggrund: FGU har af flere grunde været det største indsatsområde for FFP siden opstarten. Kim 

vil give en status på FGU, sådan som han ser det fra direktørstolen på FGU Østjylland. 

Reformkommissionen arbejder med problemstillinger, der er centrale også for FFP’s virke, dels 

fordi et af temaerne er ’unge med uforløst potentiale’, dels fordi praksislæring er blandt de 

redskaber, som kommissionen ved flere lejligheder har peget på. Dansk Erhverv afholdt d. 2/9 

en konference, der satte fokus på kommissionens arbejde, og hvor formand Nina Smith bl.a. gav 

nogle pejlemærker for de kommende anbefalinger. Claus vil rapportere fra konferencen og 

dermed give os en slags status på reformkommissionen. Det vil være korte indlæg fra Kim og 

Claus, der hver især skal danne afsæt for en videre drøftelse af, hvor der kan være 

opmærksomhedspunkter, muligheder mv. for FFP’s videre arbejde inden for de to områder.  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de to områder som skitseret ovf. 

Beslutning: Bestyrelsen fulgte indstillingen. Hovedpunkter fra oplæg og drøftelser fra hhv. 

Reformkommissionen og FGU var følgende: 

Claus berettede om DE’s konference, herunder Reformkommissionens pejlemærker for de 

kommende anbefalinger, som er rigtig godt i tråd med FFP’s grundlag, idet mere praksis i skolen 



 
 

(særligt udskolingen) står centralt. Det samme er, at FGU skal spille en nøglerolle. Udover RK var 

det stærkt at lytte til 4 unges fortællinger om at være på kanten af/uden for uddannelse og job. 

Fortællingerne pegede på en række problemstillinger, bl.a. manglen på en tidlig opsporende 

indsats, berøringsangst i systemet, mistro fra systemets side, vigtigheden af både professionelle 

og ikke-professionelle (fx mentor, civilsamfund), overgangsproblematikker særligt ift. 

hjælpemidler og støtteordninger, der falder bort ved det 18. år. Samt at være sat uden for 

fællesskaber i skole og uddannelser.  

Bestyrelsen drøftede bl.a. den svage sammenhæng ml. grundskole og FGU, som også har været 

drøftet i FGU DK’s pædagogiske udvalg. Samt potentialer ift. praksislæring. Her er det 

selvfølgelig stærkt, at RK peger på mere praksis særligt i udskolingen, men det er fortsat ikke 

klart, hvad det reelt betyder og for hvem. Erfaringerne fra FGU peger på, at det er svært for 

rigtig mange undervisere, samt at der – også hvis det bliver en ’tyndere’ udgave af praksislæring 

– vil være behov for at arbejde med didaktiske grundprincipper i kollektivt baserede forløb og 

undervisning. Dermed også at fastholde arbejdsfællesskabet som en del af praksislæring. 

Kims status på FGU gav bl.a. anledning til drøftelser om kompetenceudvikling og projekter på 

FGU, herunder at mange eksterne aktører ser det praktiske som blot anledning til bedre at 

forstå teorien, og dermed ikke forstår praksislæring på FGU. Praksis på FGU blev også drøftet på 

et møde i FGU DK’s uddannelsesudvalg, og her var forskellige synspunkter. Bl.a. at det jo er 

vigtigt, men hos nogle ses som blot et princip blandt andre didaktiske principper. Det sætter et 

behov for noget indholdsmæssigt og begrebsafklarende omkring praksis på FGU, som FFP kunne 

levere. Presset på praksislæring i FGU har måske også at gøre med, at der flere steder er en 

tendens til at finde tryghed i at kunne tale om undervisning i et akademisk sprog, og at det fx 

udmønter sig i at arbejde med faste modeller for projektbaseret læring frem for med produktion 

som omdrejningspunkt. 

 

5. Næste møde og eventuelt: 

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

• Marts 2023: Konference om praksislæring (præcis dato foreligger snarest) 
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