
Referat af 3. møde i Rådet for Ungdomsuddannelser  
mandag d. 14. december 2015  

kl. 11.00 – 13.00, Færøsk Pakhus, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
Frederiksholms Kanal 25 

 
Til stede:  
Formandskab:  
Katherine Richardson (formand), Noemi Katznelson, Kirsten Holmgaard, Sune Agger, Trine Ladekarl 
Nellemann 
 
Rådets øvrige medlemmer: 
 
Anders Vind LO 
Jan Bauditz KL 
Martin Liebing Madsen FTF 
Ronald Karlsen Akademikerne 
Annette Nordstrøm Hansen Gymnasieskolernes Lærerforening 
Peter Enevold Danske Erhvervsskoler – Lederne 
Troels Brandt  Forstanderkredsen for Produktionsskoler- og højskoler 
Anders Stendevad Erhvervsskolernes Elevorganisation 
Berit Toft Fihl Dansk Arbejdsgiverforening 
Anders-Peter Østergaard Forstanderkredsen for produktionsskoler og højskoler 
Veronika Schultz  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
Steffen Andersen Landssammenslutningen af Handelsskoleelever  
Carsten Obel  Danske Universiteter 
Anders-Peter Østergaard Rådet for Børns Læring  

  UVM: Steffen Jensen, Liz Nyman Lausten, Susanne Anthony og Karina Nicolaisen (referent) 
 
Eksterne deltagere: 
Kurt Johannesen Epinion 
Christian Eg Sloth Epinion 

 
 
1. Velkomst ved formanden 
Formanden bød velkommen og bad om kommentarer til dagsordenen. Da der ikke var nogle kommen-
tarer, blev dagsordenen godkendt. 
 
2. International desk research om restgruppen   
(Bilag 1. Epinions rapport) 
 
Epinion præsenterede deres desk research og fremlagde deres anbefalinger til fremtidige analyser.  
 
Formanden opsummerede, at rådet syntes, det ville være interessant at kigge nærmere på udvalgte lan-
de(Sverige, Holland og Schweiz) og få årsag-virkning og ikke blot systemerne analyseret. Rådet ville 



gerne inddrages i den videre proces. Formanden lovede at sende et oplæg til en kvalitativ international 
analyse i skriftlig høring.  
 
Epinion forlod mødet. 
 
3. Formandskabets afrapportering til ministeren for børn, undervisning og ligestilling 
(Bilag 2. Udkast til afrapportering om rådets virksomhed til ministeren for børn, undervisning og ligestilling) 
 
Flere rådsmedlemmer udtrykte tvivl om, hvordan de skulle forholde sig til afrapporteringen, da bl.a. de 
indeholdte anbefalinger allerede er afgivet, og derfor ikke står til at ændre. Formanden oplyste, at rap-
porten er formandskabets årlige afrapportering til undervisningsministeren, men at rådets ordinære 
medlemmer har mulighed for at kommentere på indholdet samt til at få optaget eventuelle særsyns-
punkter i et bilag til afrapporteringen. Bemærkninger, der er forenelige med formandskabets synspunk-
ter, vil blive inkorporeret i teksten.  
 
Flere rådsmedlemmer ønskede et større fokus på kvalitative data om restgruppen Blandt ønsker til fo-
kuspunkter for 2016 blev der bl.a. peget på den nye restgruppe, der følger af indførelsen af adgangs-
krav, inklusion i ungdomsuddannelserne og samspillet mellem ungdomsuddannelser og arbejdsmarke-
det.  
 
Katherine Richardson bad om bemærkninger til afrapporteringen senest onsdag d. 23/12 kl. 16.30. Den 
reviderede afrapportering vil blive sendt ud til rådet i en endelig høring med en frist på minimum 10 
dage i det nye år.  

 
 

4. Rådets arbejdsform 
Rådet drøftede arbejdsformen, herunder forholdet mellem formandskabet og det samlede råd. Flere 
medlemmer ønskede en tættere inddragelse i arbejdet, herunder flere møder. Andre fandt antallet af 
møder passende. Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at mødefrekvensen på tre møder 
i 2016 fastholdes, at møderne til gengæld gøres lidt længere og gerne med workshops, der kan bidrage 
til en større involvering af rådets ordinære medlemmer.. Ministeren inviteres til at deltage på et af mø-
derne.  

 
5. Eventuelt 
 
Da mødekalenderen for 2016 stadig er under udarbejdelse, er der ikke fastsat dato for næste rådsmøde. 
 
 
 
 


