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Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L,  

Uddannelsesforbundet  

Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første be-

styrelser 

Baggrund 

Undervisningsministeren har den 22. juni 2018 truffet og offentliggjort 

sin beslutning om FGU-dækningsområder samt institutions- og skolepla-

ceringer – der oprettes i alt 27 institutioner og 88 skoler. En oversigt 

over ministerens beslutning om antal og placering af FGU-institutioner, 

dækningsområder og skoler er vedlagt dette brev og fremgår også af 

www.uvm.dk    

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmoder hermed KL, DA/DI, 

LO, DEG-B og -L samt Uddannelsesforbundet om at fremsende forslag 

til, hhv. hvilke kommunalbestyrelser, arbejdsmarkedsorganisationer og 

bestyrelser for erhvervsskoler, der skal være udpegningsberettigede til de 

enkelte FGU-institutioners første bestyrelser. I samme ombæring bedes 

fremsendt navnene på de personer, som de foreslåede udpegningsberet-

tigede peger på som medlemmer til de første bestyrelser.  

 
 
Indhold 

I loven er det i § 60 fastlagt, at den første bestyrelse nedsættes ud fra de 

krav om sammensætning og udpegningsret, som følger af lovens § 11, 

stk. 2 og 3 og § 12, stk. 2-4, dvs. den første bestyrelse sammensættes 

efter de regler, som gælder for de varige bestyrelser. 

 

Det betyder, at de første bestyrelser vil blive sammensat med medlem-

mer, der udpeges af kommunalbestyrelserne i institutionens dæknings-

område, arbejdsmarkedets organisationer i ligelig repræsentation og be-

styrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af 

erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.  

 

Endvidere vil der i den første bestyrelse skulle indgå medlemmer, som 

udpeges af institutionens ansatte, ligesom eleverne skal kunne udpege en 

tilforordnet. Da de nye institutioners ansatte og elever ikke vil være 
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kendt den 1. september 2018, vil medarbejderrepræsentanter samt elevtil-

forordnede til de første bestyrelser ifølge lovens § 60 skulle udpeges på 

anden vis. Således fremgår det af loven, at medarbejderrepræsentanter 

skal udpeges i forening af de relevante faglige organisationer i dæknings-

området, som organiserer lærere og andre ansatte ved produktionsskoler 

og VUC. Det sikrer, at medarbejderrepræsentanter kan indgå i bestyrel-

sesarbejdet fra første færd. Det fremgår desuden af loven, at disse med-

arbejderrepræsentanters funktions ophører, når medarbejderne på de nye 

institutioner er endeligt kendt og dermed kan udpege repræsentanter 

efter de almindelige bestemmelser herom. 

 

Med hensyn til elevtilforordnede vil udpegning først kunne ske, når iden-

titeten af alle de elever, der skal overføres til en given institution, er 

kendt. Det fremgår følgelig af loven, at disse først kan udpeges, når alle 

deltagere og elever ved de produktionsskoler, der skal sammenlægges 

med institutionen, og ved de voksenuddannelsescentre, der skal overdra-

ge aktiver, passiver mv. til institutionen, er kendt for en given institution. 

Institutionen skal drage omsorg for, at det sker umiddelbart derefter. 

 
 
Udpegningsproces 

Det følger af institutionsloven, at der skal udpeges 7-11 medlemmer med 

stemmeret pr. institution i ulige antal. For institutioner med dæknings-

områder med 8 kommuner eller derover kan der desuden udpeges op til 

15 medlemmer med stemmeret i ulige antal.  

 

Under hensyn til arbejdet med at få etableret de nye institutioner, skal 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmode organisationerne om 

konkret bistand til udpegningsprocessen.   

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal bede om forslag til, 1) hvem 

den udpegningsberettigede myndighed eller organisation skal være samt 

2) oplysning om navne på dem, de udpegningsberettigede myndigheder 

eller organisationer vil udpege til den første bestyrelse i det enkelte dæk-

ningsområde.  

 

I fremsendte forslag fra kommunalbestyrelser, arbejdsmarkedsorganisa-

tioner og bestyrelser for institutioner for erhvervsrettede uddannelser 

skal fremgå, om udpegningsretten er varetaget i forening, og i givet fald 

med hvem.  

 
KKR bedes koordinere forslag om kommunalbestyrelsernes forslag til 

udpegninger i hvert af de 27 dækningsområder. Kommunalbestyrelserne 

skal udpege mindst 3 kommunale repræsentanter.   
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Konkret vil der være mulighed for, at kommunalbestyrelserne kan foreslå 

udpegningen af op til 7 kommunale repræsentanter pr. dækningsområde 

til hver af de 27 FGU-institutionsbestyrelser.   

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne og Lederne 

bedes koordinere forslag om udpegningsberettigede bestyrelser for insti-

tutioner for erhvervsrettet uddannelse i dækningsområdet, hvor der be-

des om forslag til udpegningsberettigede til en repræsentant. 

Dansk Arbejdsgiverforening/Dansk Industri bedes koordinere for-

slag om udpegningsberettigede arbejdsgiverorganisationer i dækningsom-

rådet, hvor der bedes om forslag til udpegningsberettigede til en repræ-

sentant. 

LO bedes koordinere forslag om udpegningsberettigede arbejdstageror-

ganisationer i dækningsområdet, hvor der bedes om forslag til udpeg-

ningsberettigede til en repræsentant. 

Uddannelsesforbundet bedes iværksætte og koordinere forslag til ud-

pegningsberettigede blandt medarbejdere på produktionsskoler og insti-

tutioner, der udbyder almene voksenuddannelser i henhold til AGV-

loven (VUC’er) i dækningsområdet, hvor der i forening kan udpeges en 

medarbejderrepræsentant med stemmeret og en tilforordnet uden stem-

meret. 

Som angivet bedes de samme organisationer desuden angive navnene på 

de medlemmer til bestyrelserne, som de foreslåede udpegningsberettige-

de ønsker at udpege.  

 
Udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer i den første besty-
relse 

Loven giver mulighed for, at den første bestyrelse kan udvides med et 

antal yderligere medlemmer. Den første bestyrelse kan dog højst have 11 

medlemmer med stemmeret (og højst 15 medlemmer med stemmeret for 

institutioner med mere end 8 kommuner i dækningsområdet). Dette kan 

ske ved de foreslåede udpegningsberettigede forslag herom, eller det kan 

ske på et senere tidspunkt ved ændring af den midlertidige vedtægt, hvis 

den første bestyrelse vurderer dette hensigtsmæssigt. 

 

Bestyrelsen kan fx udvides med et yderligere antal kommunalt udpegede 

medlemmer eller i ligelig repræsentation yderligere medlemmer fra ar-

bejdsmarkedets organisationer. Der kan også suppleres op med flere 

repræsentanter fra institutioner for erhvervsrettet uddannelse inden for 

dækningsområdet. Det er også en mulighed, at fx nuværende produkti-

onsskoler og VUC’er kan repræsenteres i den første bestyrelse.  Det skal 

tilgodeses, at det samlede antal medlemmer udgør et ulige antal.    
 
 
 



 4 

Midlertidig vedtægt, standardvedtægt, og honorarer 
Ved institutionens oprettelse fastsætter ministeren en midlertidig vedtægt 

for institutionen, som gælder, indtil der er fastsat en endelig vedtægt for 

institutionen, jf. afsnit om den første bestyrelses funktionsperiode. Der 

er til dette brev vedlagt et uddrag af udkast til midlertidig vedtægt vedrø-

rende de forhold, der angår den første bestyrelses sammensætning, op-

gaver og ansvar samt arbejde.  

 

Den 13. juni 2018 er udkast til bekendtgørelse om visse midlertidige reg-

ler for institutioner for forberedende grunduddannelse sendt i høring. Af 

udkastet fremgår regler for den første bestyrelse, fastlæggelse af instituti-

onens ordinære vedtægt i henhold til en i bilag vedlagt standardvedtægt. 

Desuden fremgår af udkastet regler om vederlag til medlemmer af den 

første bestyrelse, om regnskab, revision og revisor samt en bemyndigelse 

til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Høringsperioden er 6 uger 

frem til den 27. juli 2018 kl. 12:00. Det er hensigten, at bekendtgørelsen 

skal træde i kraft den 1. september 2018. Den påtænkte bekendtgørelse 

vil senest januar 2019 blive fulgt op af flere bekendtgørelser i henhold til 

lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Høringsudkastet 

til bekendtgørelsen er vedlagt dette brev.  

 
Krav til bestyrelsens kompetencer og opgaver 

Det følger af loven, at bestyrelsens medlemmer til sammen har kompe-

tencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede 

virke. Bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskaber, og 

skal til sammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og ar-

bejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse. Desuden skal de til sammen 

have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organi-

sation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. 

Når der udpeges medlemmer til den første bestyrelse, er det vigtigt at 

være opmærksom på, at den første bestyrelses opgave er at forberede og 

gennemføre etableringen af en helt ny institution og ny uddannelse, der 

skal stå klar til at modtage de første elever i august 2019.  

Den første bestyrelse skal iværksætte og gennemføre de opgaver, som er 

en forudsætning for, at institutionen den 1. august 2019 kan påbegynde 

udbuddet af forberedende grunduddannelse.   

 

Bestyrelsens oplagte første opgave er at gennemføre opslag og ansætte 

en leder til institutionen. Herudover vil der være en række opgaver for 

den første bestyrelse, som sammenlignet med ordinært bestyrelsesarbejde 

på statslig selvejende uddannelses institutioner, vil kræve indsigt, viden 

og erfaring med uddannelsesplanlægning, herunder udarbejdelse af stra-

tegi og handleplan for det første skoleår, skoleudvikling, pædagogisk 

ledelse, samarbejde med den kommunale unge indsats mm. Dertil kom-

mer, at der skal etableres administrative funktioner/procedurer, hvor et 

forhåndskendskab til ledelse og administration af statslig selvejende insti-

tutioner vil være en stor fordel. Endelig skal der i forbindelse med over-
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dragelse af bygninger/lokaler fra VUC’er og produktionsskoler igangsæt-

tes en kapacitets udvikling og tilpasning, så de fysiske rammer kan rum-

me de nødvendige faciliteter til at udbyde de tre FGU-spor på hvert ud-

budssted, herunder fx værksteder og fleksible lokaler til at understøtte 

praksis/produktion.  

 

Den første bestyrelses funktionsperiode 

Den første bestyrelse vil skulle varetage de opgaver, som efter loven og 

den midlertidige vedtægt for institutionen skal iværksættes og gennemfø-

res, for at institutionen kan påbegynde udbuddet af forberedende grund-

uddannelse med uddannelsesstart den 1. august 2019 eller snarest deref-

ter. Den første bestyrelses funktionsperiode vil således i udgangspunktet 

være frem til 1. august 2019.  

 

Det fremgår dog i høringsudkast til bekendtgørelse om visse midlertidige 

regler for institutioner for forberedende grunduddannelse, at den endeli-

ge vedtægt med godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

kan træde i kraft på et tidligere tidspunkt, hvis den første bestyrelse og 

styrelsen vurderer, at varetagelsen af de udestående opgaver på passende 

kan overdrages til den varige bestyrelse. Det følger heraf, at den første 

bestyrelses funktionsperiode kan afsluttes tidligere i henhold til ovenstå-

ende.  
 
Kick-of bestyrelses workshop 

Undervisningsministeriet påtænker at afholde en kick-of bestyrelses 

workshop, hvor forventningerne til og opgaverne for den første bestyrel-

ses opgaver vil være hovedemnet.  

 

Workshoppen forventes afholdt den 17. september 2018 (Øst) og 21. 

september 2018 (Vest). Yderligere oplysninger følger, men det vil være 

en fordel om de bestyrelsesmedlemmer, der foreslås udpeget til den før-

ste bestyrelse, allerede nu kan lave en forhånds kalender reservering.  
 
Fremsendelse og kontaktoplysninger 

DA/DI, LO, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier og Uddannelses-

forbundet bedes fremsende i ét dokument forslag til udpegningsberetti-

gede organisationer til hver af de 27 institutioner.. KKR sekretariaterne 

indsender udpegningsberettigede på vegne af kommunalbestyrelserne i 

dækningsområderne i hvert af de fem KKR. I de fremsendte forslag be-

des desuden fremgå forslagene til navne på medlemmer af de første be-

styrelser. Fristen for indsendelse er senest den 24. august 2018. 

 

Materialet bedes sendt til: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, att. Ida 

Bayer Kühl på ida.bayer.kuhl@stukuvm.dk  

 

For spørgsmål kan rettes henvendelse til: 

 

Kasper Lykke Kirkelund Søndergaard, direkte tlf. +45 3392 5016 



 6 

E-mail: Kasper.Lykke.Kirkelund.Sondergaard@stukuvm.dk 

 

Ida Bayer Kühl, direkte tlf. +45 3392 55 64 

E-mail: ida.bayer.kuhl@stukuvm.dk 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Larsen, konstitueret direktør 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 


