
Referat af 1. møde i Rådet for Ungdomsuddannelser  
mandag d. 26. januar 2015  

kl. 11.00 – 13.00, Fægtesalen, Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26 
 

Til stede:  
Formandskab: Professor Katherine Richardson (formand), Center- og forskningsleder Noemi Katznel-

son, Professor Michael Rosholm, Direktør Kirsten Holmgaard, Rektor Dorte Fristrup, Rektor Sune 

Agger, Rektor Trine Ladekarl Nellemann 

Rådets øvrige medlemmer: Kontorchef Lotte Holten-Møller (Danske Regioner), Konsulent Martin Liebing 

Madsen (FTF), Sekretær Ejner K. Holst (LO), Lektor Ronald Karlsen (Akademikerne), Formand Han-

ne Pontoppidan (Uddannelsesforbundet), Formand Annette Nordstrøm Hansen (Gymnasieskolernes 

Lærerforening), Formand Anne-Birgitte Rasmussen (Danske Gymnasier), Næstformand Troels Brandt 

(Forstanderkredsen for Produktionsskoler- og højskoler), Mathilde Lynggaard Vinther (Danske Gym-

nasieelevers Sammenslutning), Valdemar Rømer (Erhvervsskolernes Elevorganisation), Formand Trine 

Simmel (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever), Formand Mads Brix Baulund (Danske Han-

dicaporganisationer), Professor Carsten Obel (Danske Universiteter), Chefkonsulent Berit Toft Fihl 

(Dansk Arbejdsgiverforening), Direktør Lars Kunov (Danske Erhvervsskoler – Lederne), Formand 

Lars Mahler (tilforordnet, Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser), Formand Connie 

Simonsen (tilforordnet, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelserne) 

Uvm: Chefkonsulent Susanne Anthony (rådssekretariat), Studentermedhjælper Michelle Adrian (refe-

rent), Praktikant Alexander Jensen (referent), Afdelingschef Lars Mortensen, Kontorchef Signe Tych-

sen Philip 

 

1. Velkomst ved formanden 

 Formanden orienterede om dagens program og præsenterede rådets overordnede opgaver.  

 Formanden mindede om opgaven: rådet er forpligtiget til at se på tværs af sektoren som helhed 

(se slides), samt at anbefalinger skal være evidensbaserede 

 Formanden ønsker et lukket møderum med plads til en konstruktiv, kritisk og faglig dialog, 

hvorfor referatet er et beslutningsreferat med mulighed for skriftlige kommentarer.  

 

2. Kort navnerunde  

Medlemmerne gav en helt kort personlig præsentation 
 

3. Forretningsorden     

(Bilag 1. Udkast til forretningsorden) 

Lars Mortensen fremlagde tankerne bag forretningsordenen med henvisning til Rådet for Børns Læ-

ring. Forretningsordenen blev efterfølgende drøftet af rådets medlemmer: 

 § 8: referat sendes ikke ud til orientering efter formandskabets udarbejdelse. Udkast til referat sen-

des i høring blandt rådets medlemmer inden endelig udarbejdelse af formandskabet. § 8 ændres i 

overensstemmelse hermed. 

 § 2: med henblik på afrapportering af uenighed. Formandskabet afrapporterer efter dialog med 

rådet, afvigende synspunkter vedlægges. 

 § 1, punkt 3: Der blev gjort opmærksom på at rådet også bør have fokus på hvordan kvalitet 

kan aflæses, samt at det kan være gavnligt at tilføje et 9. emne med fokus på marginaliserede un-



ge. Da oplistningen er tværgående emner, skrevet med udgangspunkt i loven, gjorde formanden 

opmærksom på, at disse ikke kan ændres. Herudover var formanden enig i, at de nævnte temaer 

også er vigtige. 

 § 5: Flere medlemmer så gerne en hyppigere mødefrekvens bl.a. for at undgå et råd delt mellem 

formandskab og medlemmer. Formanden gjorde opmærksom på, at der i forretningsordenen 

står mindst, og derfor er mulighed for flere møder. Samtidig har rådet ikke driftsopgaver, hvilket 

reducerer behovet for hyppige møder.  

 Forretningsordenen blev godkendt med de faldne bemærkninger samt ændringen i §8.  

 

4. Arbejdsoplæg    

(Bilag 2. Analyseoplæg om Biveje til ungdomsuddannelse) 

 Sune Agger holdt et kort generelt oplæg om analysen med fokus på spændingsfeltet kvali-
tet/kvantitet.  

 Michael Rosholm holdt et kort oplæg om betydningen af ikke-kognitive kompetencer og sam-
spilsproblematikker (se slides).  

 Noemi Katznelson holdt et kort oplæg om, hvad vi ved i dag, om dem der tager ”bivejene” (se 
slides). 

 Rådets medlemmer drøftede de tre oplæg og kom herunder ind på: 

o støtte til fokus på ikke-kognitive kompetencer og investeringstankegangen, herunder 

økonomiske incitamentsstrukturer for forskellige institutioner/stat/kommuner. 

o Danske Regioner vil gerne bidrage med regionernes erfaringer med hvilke forløb og til-

bud, der virker for, at de udsatte unge opnår en ungdomsuddannelse, samt erfaringer fra 

regionernes indsatser for udsatte unge i uddannelsessystemet inden for psykiatrien. De 

regionale indsatser understøttes bl.a. af EU's socialfondsmidler. 

o efterlysning af en mere anvendelsesorienteret vinkel af analysen samt succeskriterier for 

en bivej. 

 Der var generel opbakning i Rådet for analyseoplægget. 

 Proces fremadrettet: Formandskabet kigger på analyseoplægget i lyset af kommentarer fra 

drøftelsen. Dette med henblik på at lave et nyt og mere udfoldet oplæg, der sendes ud til rådet 

til skriftlig kommentering. 

 Formandskabet vil herefter igangsætte delanalyserne.  

 

5. Eventuelt 

 Forslag om, at formandskabet indkalder til eventuelle nye temaer som løbende registreres med 

henblik på kommende drøftelser. Formanden var enig og sekretariatet tager derfor imod forslag 

til analyser til rådets videre arbejde. 

 Næste møde forventes afholdt 1. juni 2015 kl. 13.30-15.30. 

 

 
Appendiks: Bemærkninger fra DA af 28. januar 2015. 
 

 

 


