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Rådet for Voksen - og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet  Den 30. juni 2021 

 
 

Referat af 

VEU-Rådsmødet nr. 63 

den 28. april 2021 kl. 13.00 – 15.30 
Mødet blev afholdt via Skype 

 
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Gitte 
Brückner, Lars Espersen, Gerda K. Thomassen, Charlotte Netterstrøm, Claus Eskesen, Su-

san Clausen, Martin Ungermand Bichel, Pia Maul Andersen, Jannik Bay, Sigrid Lundetoft 
Clausen, Lone Folmer Berthelsen, Casper Burlin, Tina Voldby, Christina Laugesen, Chri-
stine Bernt Henriksen, Sanne Brønserud Larsen, Mette Baltzer Knudsen, Stig Holmelund 
Jarbøl, Morten Emborg, Hanne Pontoppidan, Henrik Saxtorph (sekretær).  
 
Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang 
Thorsen, Maja Munk Birch. Kontorchef Kasper Warrer og Tue Nejst Larsen deltog under 
pkt. 5 Taksteftersyn. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til rådsmødet og oplyste, at mødemateria-

let blev udsendt med mail til rådet onsdag den 21. april. 
 
Pia Svane, som er DA’s nye repræsentant efter Jakob Krohn-Rasmussen, 
der udtrådte ifm. Dansk Byggeris udtræden af DA, blev budt særlig vel-
kommen, idet mødedeltagelsen dog sker under forudsætning af Børne- 
og Undervisningsministerens udpegning vil foreligge. Temadrøftelsen 
om rådets fremtidige strategi er årsagen til, at mødet begyndte ½ time 
tidligere end normalt, og formanden henstillede til, at dagsordenens øv-
rige punkter kunne behandles i løbet af mødets første 45 minutter. 
 
2. Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 24. februar 2021 
Formanden henviste til det udsendte referat. Der var ingen bemærk-

ninger. 
 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Meddelelser fra formanden 
Formanden henviste til det udsendte materiale og bemærkede føl-
gende: 

 at STIL er i dialog med DA og FH om at mødes med efteruddan-
nelsesudvalgene til en drøftelse af Datavarehusets datakvalitet. 

 at årshjulet er blevet opdateret 
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 at forbrugsrapporten forventes at foreligge på juni-mødet  
 

 at FU undtagelsesvis har godkendt STUK’s notat til VEU-rådet 
om ny FKB 2874 ”Fremstilling af produkter i plast”, da det tid-
mæssigt var nødvendigt med en hurtig godkendelse; ansøgnin-
gen var koordineret med alle efteruddannelsesudvalg uden be-
mærkninger, og STUK’s samlede vurdering var, at FKB 2874 kan 
godkendes. 
 

FH bemærkede, at godkendelsesproceduren netop skulle være undta-
gelsesvis, da en forelæggelse i rådet var at foretrække. 
 

4. Meddelelser fra Børne og- Undervisningsministeriet 
Formanden konstaterede, at ministeriet ikke havde bemærkninger til 
dette pkt. 
 
5. Taksteftersyn for AMU (2016 – 2019) 
Formanden indledte med, at rådet har imødeset forelæggelsen af rap-
porten om taksteftersynet med stor forventning. Udarbejdelsen af 
taksteftersynet skyldes VEU-trepartsaftalen fra efteråret 2017. 
Endvidere noterede formanden sig, at bl.a. fjernundervisning og ind-
tægtsdækket virksomhed (IDV) var behandlet indgående i rapporten på 
baggrund af de data, der var til rådighed. Man kunne sikkert ønske sig 

et endnu mere detaljeret niveau, men at data synes at være angivet på 
det mulige detaljeringsniveau, idet det bemærkes, at udbyderne pt. ikke 
registrerer helt korrekt, hvorfor taksteftersynet ikke giver et retvisende 
billede. Rapporten lever således kun delvist op til forventningerne. Det 
bemærkes endvidere, at der ikke er taget stilling til takststørrelse, da 
det er en statusrapport. 
 
Fra Kasper Warrers præsentation kan følgende hovedpunkter næv-
nes: 
 
Taksteftersynet blev sidst gennemført i 2016 for perioden 2012-2015. 
Eftersynet er primært baseret på institutionernes formålsregnskaber 

for 2016-2019 med fokus på resultaterne på undervisningsdriften, ba-
seret på en metode der giver mulighed for sammenligning med takstef-
tersynet fra 2016. I 2018 og 2019 er der positive resultater på AMU ef-
ter en lang række år med negative resultater. Der er dog stor variation i 
resultaterne mellem takstgrupperne. Der er ingen registreringer på en-
keltkursusniveau, og der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem 
kursusudbud og økonomiske resultater. Det er ikke muligt at isolere 
omkostninger til bygnings- og fællesudgiftsområderne til AMU alene.  
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Fjernundervisningsaktiviteten er i perioden steget med 126 pct. fra 18 
årselever i 2016 til 40,6 årselever i 2019 svarende til 2,6 mio. kr., men 
det er ikke muligt at opgøre et resultat for aktiviteten, da der ikke bog-
føres udgifter særskilt for fjernundervisning. Aktiviteten udgør fortsat 
en begrænset andel af den samlede undervisningsaktivitet på AMU (<1 
pct.), og der er ingen tegn på sammenhæng mellem over-/under-skud 
på AMU samlet set og omfanget af fjernundervisning.  
 
VEU-aktivitet som Indtægtsdækket virksomhed (IDV) blev med VEU-
trepartsaftalen i 2017 oprettet som et selvstændigt bogføringsformål, 
som kun anvendes i begrænset omfang. Det gennemsnitlige overskud 

på IDV i form af undervisnings- og kursusvirksomhed var i 2016 på 3,5 
mio. kr. (2021-pl), mens det i 2019 var faldet til 2,1 mio. kr. 
 
Kasper Warrer oplyste afslutningsvis, at taksteftersynet er offentlig-
gjort på ministeriets hjemmeside. 

 
FH takkede for en god gennemgang, som viste, at økonomien balance-
rer, og at der ikke er strukturelle og systematiske økonomiske forhold, 
som kan udgøre en barriere for forsyningssikkerheden. Men eftersynet 
viser dog en strukturel skævhed ved det store underskud på bygnings- 
og fællesudgiftsområdet.  
Hvis det er muligt at se på økonomien på institutionsniveau, kunne byg-

nings- og fællesudgiftsområdet måske forklares yderligere i forhold til 
AMU-området ved at se på økonomien for de 4 rene AMU-centre samt 
landbrugsskolen med en stor andel AMU? 
Taksteftersynets oplysninger om økonomien for fjernundervisning har 
ikke ændret ved rådets udtalelse til Børne- og Undervisningsministeren 
af 17. juli 2020 om at etablere en finansieringsmodel, som afspejler om-
kostningsstrukturen, så fjernundervisning ikke stilles økonomisk rin-
gere end andre læringsformer.  
Det er vigtigt at være opmærksom på, at skolerne skal kunne udbyde 
relevant undervisning ifm. fx den grønne omstilling uden at være be-
grænset af en usikker økonomi. 

Taksteftersynet viser dog generelt, at trepartsbeslutningen om at af-
sætte flere midler til AMU var rigtig, og at det har virket. 

 
DA fandt, at det var ærgerligt, at økonomien ikke kunne specificeres på 
et mere detaljeret niveau (kursusniveau), så målet er ikke nået med 
denne rapport. Det er nødvendigt fortsat at se på takststrukturen for 
fjernundervisning og digital læring. Oplysningerne om IDV er baseret 
på sparsomme data og giver ikke et retvisende billede af omfanget, hvil-
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ket er i modstrid med trepartsaftalen. Det skal der følges op på, samti-
dig med at økonomien for IDV giver indtryk af, at skoler mere fokuserer 
på konsulentydelser end på undervisning.  
Afslutningsvis blev ministeriet spurgt om, hvad rapporten kan bruges 
til? 

 
Kasper Warrer takkede for rådets tilbagemeldinger og oplyste, at det 
vil være muligt at se på de 4 AMU-centres økonomi, som foreslået.  
Forudsætningen for registrering af IDV er, at der en aktivitet, men vi vil 
opfordre skolerne til at sætte fokus på en korrekt registrering af aktivi-
teter. Det er rigtigt, at nogle skoler har en stor IDV-aktivitet, men det 

skyldes jo, at skolerne har en kompetence som efterspørges, og at det 
udbydes af skolerne på markedsvilkår. 
Drøftelsen om fjernundervisning må tages, hvis det skønnes at være 
nødvendigt, men i så fald i en anden bredere sammenhæng end kun i 
forbindelse med taksteftersynet. 
Baggrunden for taksteftersynet er trepartsaftalen for at etablere data til 
brug for, hvad der skel ske med trepartsaftalen, når den nuværende af-
tale udløber – herunder de midlertidige takstforhøjelser til AMU. 
Formanden takkede for gennemgangen og afsluttede punktet med en 
opfordring til, at ministeriet ser på økonomien for de 4 AMU-centre 
samt en nævnt landbrugsskole med mere end 50% AMU-aktivitet, for at 
belyse bygnings- og fællesudgiftsområdet.  Kasper Warrer bekræftede, 

at ministeriet vil se herpå. 
 
6.  Pulje til opsøgende arbejde  
Formanden henviste til den udsendte evalueringsrapport fra EVA samt 
oplyste, at der i trepartsaftalen oprindelig blev afsat 100 mio., men kun 

omtrent 43 mio. kom i spil. EVA’s evalueringsrapport viser, at puljen 
dog har haft en positiv effekt. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste herefter, at den langsigtede aktivitets-
planlægning har været præget af corona-situationen. Evalueringen vi-
ser dog, at puljen har udbredt kendskabet til det opsøgende arbejde, li-

gesom der har været fordel ved det institutionsuafhængige setup. Rap-
porten omfatter også anbefalinger til, hvordan inddragelse af lærings-
punkter fra projekter udført sammen med institutionerne fremadrettet 
kan understøtte et virkningsfuldt opsøgende arbejde. 
 
FH fandt, at rapportens centrale konklusioner drejede sig om instituti-
onsafhængighed og opbakning fra arbejdsmarkedets parter til at styrke 
virksomhedernes interesse i at få besøg af de opsøgende konsulenter, 
hvor den tætte og fortløbende kontakt i praksis gør en forskel, og at de 
opsøgende konsulenter med fordel kan understøtte den mere konkrete 
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planlægning og gennemførsel af uddannelse i virksomheden. Også i re-
lation til den kommende trepartsaftale er rapporten interessant. 
 
DA gav udtryk for, at rapporten var interessant læsning, som skal med-
tages i opfølgningen på trepartsaftalen for 2017. Parternes indsats viser 
sig at have haft en god effekt, om end arbejdstagernes motivation for 
voksen- og efteruddannelse er en udfordring. Økonomien bør undersø-
ges nærmere, netop fordi der er forskel på det afsatte og det anvendte 
beløb. Hvilket beløb er det rigtige fremadrettet?  
 
Endvidere gav rapportens omtale af medarbejdernes motivation anled-

ning til en kort ordveksling mellem DA og FH. DA fandt, at det ikke var 
virksomhedernes opgave at gennemtvinge uddannelse for medarbej-
derne, hvor FH gav udtryk for, at styrkelse af motivationen netop er en 
fælles opgave, hvor virksomhederne jo kan motivere medarbejderne 
ved at fremhæve, dels at det er væsentligt at være nysgerrig, dels pege 
på hvilken uddannelsesretning, der i virksomhedens øjne er behov for 
at medarbejderne vælger, hvis de vil være med i den udvikling. 
 
Formanden afrundede punktet med at glæde sig over, at rapporten vi-
ser, at puljen til opsøgende arbejde har haft en positiv effekt. 
 
7. UUL Temaer for UUL 2021 

Formanden henviste til det udsendte materiale og orienterede herefter 
om, at STUK vil formidle UUL-puljens 13 projektrapporter om digital 
læring til VEU-rådets orientering, når de er færdiggjort i begyndelsen af 
2022, ligesom der efter behov kan udarbejdes et opsamlende notat om 
projekternes resultater. Baggrunden herfor var et tidligere stillet 

spørgsmål fra DA. 
Det fremgår af det udsendte materiale, at der er indhentet ideer og for-
slag fra efteruddannelsesudvalgene, hvor resultatet er de tre emner: 
grøn omstilling, fjernundervisning og digital læring samt uddannelses-
muligheden fra AMU til akademiuddannelse. 
 

Lisbeth bang Thorsen oplyste, at der havde været et godt samarbejde 
med efteruddannelsesudvalgene som netop resulterede i de tre nævnte 
emner. 
 
FH og DA bakkede op om de tre emner, hvorefter Formanden afrun-
dede punktet.  
 
8.  Evt. 
Formanden konstaterede, at ministeriet ikke havde bemærkninger til 
dette punkt 
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9. VEU-rådets strategiske målsætninger for VEU og AMU uddannel-
sernes bidrag til det danske arbejdsmarked i fremtiden. 
Formanden bød velkommen til rådets temadrøftelse. VEU-rådet har 
tradition for at afholde en temadrøftelse om rådets strategi i begyndel-
sen af hver ny konstitutionsperiode. Men da Børne- og Undervisnings-
ministeren desværre ikke har kunnet deltage førend den 14. juni i år, så 
er det altså først nu - to år inde i denne konstitutionsperiode -, at tema-
drøftelsen afholdes. Fire oplægsholdere vil belyse de mulige forventnin-
ger, der vil være til VEU-området med baggrund i de kommende års 
økonomi samt klima- og bæredygtighedsdagsorden. Den 14. juni får rå-
det besøg af ministeren. Og drøftelsen rundes af på rådsmødet den 23. 
juni. 
 
De to første oplægsholdere giver deres vurdering af arbejdsmarkedets 
fremtidige behov for nye kompetencer, og de to sidste giver deres bud 
på, hvordan VEU-uddannelsesområdet vil forholde sig til de forventede 
fremtidige uddannelsesbehov. 
  
De fire oplægsholdere er Torben M. Andersen (professor i nationaløko-
nomi og tidl. overvismand), Lars Aagaard (adm. direktør Dansk Energi), 
Jesper Rønnow Simonsen (sekretariatschef i EVU) og Lars Kunov (di-
rektør DEG).  
 
Torben M. Andersen var bedt om med udgangspunkt i forventningen 
til de kommende års økonomiske udvikling at vurdere arbejdsmarke-
dets fremtidige behov for nye kompetencer foranlediget af ny teknologi, 
bæredygtighed m.m. med fokus på faglærte og ufaglærte medarbejderes 
behov for uddannelsesmæssig opkvalificering. 
. 
 
Oplæggets fokus var, at ny teknologi kan medføre bekymring for, om 
jobs forsvinder, men at erfaringerne viser, at det modsatte sker i form af 
højere beskæftigelse og dermed velstandsstigninger. Men det stiller 
store krav til uddannelses-og arbejdsmarkedspolitikken, da bestemte 
jobtyper og uddannelser ikke kan forudsiges.  
 
Det er den enkelte arbejdstagers tilpasningsevne til opdatering af ud-
dannelse og omskoling, der er væsentlig. 
 
Formanden spurgte, om opdelingen i ”skill bias og task bias” var en 
modificering af ideen om, at ufaglærte skal kvalificeres som faglærte? 
 
Torben M. Andersen svarede, at det i hvert fald var en modificering i 
forhold til, hvilke faglige typer af uddannelse, der er behov for. Den tek-
nologiske udvikling kan i et stort omfang løse opgaver, der tidligere 
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krævede skills, men derimod kræves der stadig kompetencer inden for 
fx sociale kompetencer og empati, altså tasks.  
 
Signe Tychsen Philip spurgte til, inden for hvilken tidshorisont det vil 
være muligt at beregne arbejdsmarkedsbehovet, når en tidshorisont på 
15-20 år er for stor.  
 
Torben M. Andersen svarede, at det afhænger af det enkelte område. 
Fx inden for de demografiske områder er der mulighed for ret præcist 
at foretage en beregning af behovet for pædagoger/ lærere og sosu-
medarbejdere baseret på antallet af nyfødte og antallet af ældre. Men ny 
teknologi vil jo også her kunne få betydning for arbejdsmarkedsbeho-
vet. 
 
Tina Voldby kommenterede opdelingen i ”skill bias og task bias” med 
reference til det tekniske område, hvor installation af ny teknologi kan 
kræve nye og flere kompetencer af installatøren, imedens industriom-
rådet i højere grad kan gøre brug af teknologien til opgaveløsningen, 
hvorfor medarbejdernes kompetencebehov fokuseres på enkelte speci-
elle kompetencer. Dermed kan den fremtidig teknologi medføre, at job-
funktioner forsvinder eller ændres i væsentligt omfang. 
 
Lars Aagaard var bedt om med udgangspunkt i forventningen til de 
kommende års klima- og bæredygtighedsdagsorden at give en vurde-
ring af arbejdsmarkedets fremtidige behov for nye kompetencer med 
fokus på faglærte og ufaglærte medarbejderes behov for uddannelses-
mæssig opkvalificering i lyset af den teknologiske udvikling m.m. 
 
Lars Aagaard pointerede, at han kom fra en brancheforening, hvis fokus 
er på energi og ikke på arbejdsmarkedet, hvorfor dagens emne til en vis 
grad faldt uden for det kendte arbejdsområde. 
 
Med baggrund i regeringens ønske om at nå et mål med 70% lavere 
CO2-udledning i 2030 sammenlignet med 1990 og fuld klimaneutralitet 
i 2050, udarbejdede Dansk Energi en rapport for at vise, hvordan dette 
mål kunne nås i praksis. Efterfølgende blev en arbejdsmarkedsmodel 
tilføjet for at se, hvor meget arbejdskraft denne klimaomstilling ville 
kræve. 
 
Dansk Energi er kommet frem til, at man må forvente en efterspørgsel 
på arbejdskraft på op mod 300.000 medarbejdere frem mod 2030. Det 
skyldes i høj grad de manuelle arbejdsopgaver ifm de fysiske foran-
dringsopgaver som fx nyt ledningsværk eller ladere til elbiler langs mo-
torvejene. Fordelingen af de mange nye arbejdsopgaver er opgjort til, at 
der behov for 100.000 ufaglærte, 135.000 med en erhvervsfaglig ud-
dannelse og 60.000 med længere uddannelser. På erhvervsfaglige ud-
dannelser omfatter det uddannelserne for elektrikere, vvs, smede, og 
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for de ufaglærte er det især jord- og beton opgaverne, som måske også 
kunne kaldes de klassiske mandefag, da det er begrænset, hvor mange 
kvinder der søger jobs inden for disse områder.  
 
Da tilsvarende opgaver også skal udføres samtidigt i nabolandene, så 
forventes det ikke at være muligt at importere arbejdskraft, og selvom 
de arbejdsopgaver, der ikke omfatter fysiske forandringer, måske kan 
løses af medarbejdere i andre lande, så må andre løsninger for at sikre 
den nødvendige arbejdskraft findes.  
 
Det er vigtigt, at arbejdsmarkedsmodellerne, der udarbejdes ifm. frem-
skrivninger, er baseret på 70 % klimamålsætningen. Det gælder også 
for efteruddannelsesområdet. Dernæst er det vigtigt, at flere får en er-
hvervsuddannelse, ligesom energisektoren må sikre, at der er praktik-
pladser. Herefter kunne man overveje differentieret SU, afhængig af be-
hovet for uddannelsen, eksamenspræmie for at vælge uddannelser, der 
er behov for, og føre en arbejdsmarkedspolitik, der sikrer arbejdsud-
buddet i den private sektor. Endvidere skal der investeres i automatise-
ring og digitalisering samt oprettelse af uddannelser målrettet klimaop-
gaverne. 
 
Tina Voldby gav udtryk for at anerkende analysen af omstillingen og 
behovet for arbejdskraft inden for de områder, der nævnes, men aner-
kender ikke antallet for der er også noget, der ikke skal laves, for ek-
sempel vil der være færre oliefyr, der skal serviceres.  
 
Nanna Højlund var enig i, at vi får brug for mange flere faglærte, men 
også, at vi har en stor gruppe ufaglærte på arbejdsmarkedet. Hvad kan 
virksomheder gøre for at opkvalificere denne medarbejdergruppe til de 
nye klima relaterede opgaver? 
  
Lars Espersen pegede på, at arbejdsvilkårene skal være så attraktive, 
at medarbejderne forbliver i deres jobs. De ældre medarbejdere udgør 
således en arbejdsgruppe, vi skal sikre fortsat er i arbejde. For ellers er 
løsningen import af arbejdskraft. 
 
Jannik Bay pegede på, at vi nok skulle undgå planøkonomi-tanken, 
fordi det er svært at se, hvordan udviklingen rent faktisk bliver, og i ste-
det sikre en agilitet på efteruddannelsesområdet, så uddannelserne kan 
tilpasses. For eksempel vil det være hurtigere at sikre efteruddannelse 
end at oprette nye erhvervsuddannelser. Endvidere er det nødvendigt 
at sikre STEM-kompetencerne. 
Pia Andersen pointerede nødvendigheden af også at gøre det mere at-
traktivt for kvinder at gå ind i de konstruktionsmæssige uddannelser og 
arbejdsopgaver. 50% af befolkningen må ikke afskrives, når behovet er 
så stort. 
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Lars Aagaard svarede Nanna Højlund, at der er et indsatsområde om-
kring tydeliggørelsen af de kompetencer, der fremadrettet er behov for, 
samt hvilke udviklingsmuligheder det kan give den enkelte. Opgaven 
kan ligge både i og uden for virksomhederne, men virksomhederne har 
et ansvar for at udvikle medarbejderne. Og så må rekrutteringen ikke 
være fokuseret på køn. 
 
Jesper Rønnow Simonsen var bedt om at se på, hvordan et efterud-
dannelsesudvalg som ETIE kan møde arbejdsmarkedets forventede be-
hov for nye kompetencer foranlediget af ny teknologi, bæredygtighed 
og klimadagsorden, og hvor AMU-systemet bevæger sig hen i de kom-
mende 5-10 år. 
 
Oplæggets fokus var, at kursisterne skal sikres kompetence i anven-
delse af ny teknologi, og at bæredygtighed og grøn omstilling ikke i sig 
selv er kompetencer, men elementer der skal integreres i uddannelsen. 
Uddannelse skal ikke anskues som en trappe, hvor en uddannelse byg-
ger oven på tidligere uddannelser, men derimod mere som pakker be-
stående af forskellige elementer fra forskellige uddannelsesniveauer. 
AMU skal således tænkes sammen på tværs af hele uddannelsessekto-
ren. Hertil kræves valide data, dels på efterspørgselssiden mht. hvilke 
kurser en given målgruppe anvender, dels på udbudssiden mht. type af 
kursus. 
 
Formanden spurgte om, hvordan man kommer fra en teknologiudvik-
ling til et færdigt kursus, og om skolerne er tilstrækkeligt forberedt på 
at skulle levere ift. en ny teknologiudvikling. 
 
Jesper Rønnow Simonsen pegede på et konkret eksempel, hvor fag-
personer som faglærere/konsulenter udviklede et konkret kursus, så 
det både kunne leve op til de uddannelsesmæssige krav og være klar til 
et hurtigt udbud. Der er et tæt samarbejde mellem efteruddannelsesud-
valg og skoler for at sikre, at uddannelsesindholdet anvender den nye-
ste teknologi. 
 
Lars Kunov fortalte om, hvordan DEG (Danske Erhvervsskoler- og 
Gymnasier) ser, at VEU og AMU skolerne kan imødekomme arbejdsmar-
kedets forventede behov for nye kompetencer foranlediget af ny tekno-
logi og klimadagsorden? 
 
Oplægget tog udgangspunkt, at samfundet skal ud af 3 kriser (sund-
hedskrise, økonomisk krise og klimakrise) ved at sikre opkvalificering 
af medarbejderne. Det eksisterende uddannelsessystem er klar til 
denne opkvalificering, men der skal være fokus på indhold og undervi-
sere samt at få flere til at påbegynde uddannelserne. Derfor skal AMU 
udvikles, der skal investeres og vejledes mere, samtidig med at der skal 
være mulighed for fagligt løft og sporskifte. Det betyder således fokus 
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på uddannelse inden for de basale kompetencer og grundlæggende digi-
tale kompetencer for at få voksne til efteruddanne sig, samtidig med at 
udstyret på skolerne skal være up to date. DEG har endvidere indledt 
samarbejde med flere interesseorganisationer, så skolerne er klar til at 
forestå denne opkvalificering inden for den digitale og grønne dagsor-
den samt klimadagsordenen. 
 
Formanden takkede for et inspirerende oplæg. 
 
Herefter afsluttede formanden punktet med en tak til alle oplægshol-
dere og deres fine og relevante i talesætning af de udfordringer, som 
den digitale og grønne dagsorden samt klimadagsordenen skaber. 
 
På junimødet samles de mange synspunkter fra dette møde og mødet 
med ministeren. 
 
Mødet med Børne- og Undervisningsministeren er mandag den 14. juni 
kl 12.45.- 13.15,  og næste rådsmøde er den 23. juni kl 13.30 – 15.30.  
Det må forventes, at begge møder vil blive afholdt over Skype. 
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