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Referat af 

REUs 

Møde nr. 148 

Fredag den 25. juni 2021 

Afholdt virtuelt 

 

Ad dagsordenens pkt. 1 

Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 147 den 28. maj 2021 

 

Jannik Bay, DA, bød velkommen til REUs møde nr. 148 og oplyser, at han, som aftalt på forslag fra 

DA og FH, varetager mødeledelsen grundet afbud fra formanden. 

 

Dagsordenen samt referatet af REUs møde den 28. maj 2021 blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2 

Meddelelser fra formanden 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at Oliver Asmund Bornemann har sidste møde i REU, da han aftræder som 

formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) den 1. juli. Jannik Bay, DA, takkede 

på REUs vegne for samarbejdet. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3 

Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte, at der er indgået aftale om elevfordeling på de gymnasi-

ale uddannelser (stx, hhx, htx og hf). Aftalen skal bremse udviklingen hen imod opdelte bygymnasier, 

hvor elevsammensætningen er ude af balance samt sikre adgangen til gymnasiale uddannelser i tyndtbe-

folkede områder i fremtiden. Aftalen indeholder også pejlemærker for et nyt taxametersystem og ny in-

stitutionslov. Aftalen ligger i øvrigt uden for REUs område. 

 

I forbindelse med opfølgningen på trepartsaftalen fra november 2020 er der indgået ny 5-årig lære-

pladsaftale på SOSU-uddannelserne. Med aftalen sikres, at alle kvalificerede elever, der i 2021 og 

2022 søger ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har en læreplads, når de har afslut-

tet grundforløbet. Aftalen viderefører endvidere i en femårig periode det høje antal af lærepladser, 

som kommuner og regioner i 2020 og 2021 har forpligtiget sig til at stille til rådighed fo r elever på 

social- og sundhedsuddannelserne. 

 

Nye tal for antallet af unge uden uddannelse eller job er offentliggjort på ministeriets hjemmeside. 

I 2020 var næsten 45.000 unge under 25 år hverken i uddannelse eller job. Det er et lille fald i for-

hold til 2019, men der er fortsat langt til målsætningen. 
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Nanna Højlund, FH, bemærkede, at det er vigtigt at drøfte gruppen af unge, der hverken er i uddan-

nelse eller job. FH påpeger, at der er et mørketal på området, fordi nogle unge ikke er forsørget af det 

offentlige. 

 

Karina Beg Poulsen, DA, bemærkede ligeledes, at det er vigtigt at have fokus på denne gruppe unge. 

Det er en kompleks problemstilling. Der bør være mere fokus på FGU som et tilbud for denne gruppe. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte, at der er offentliggjort nye tal for tilgang, elevtrivsel og 

elevfravær på FGU-området i ministeriets datavarehus. Desuden skal læringskonsulentteamet i Styrel-

sen for Undervisning og Kvalitet (STUK) også fremover varetage rådgivning i de almene fag og faglige 

temaer i FGU samt prøverne heri. Det afspejler skiftet fra implementering til drift og udvikling af ud-

dannelserne. 

 

Hvad angår covid-19 er der indgået aftale om et fagligt løft, hvor der afsættes 295 mio. kr. til en op-

samlende indsats i efteråret 2021. Det giver blandt andet mulighed for uddannelsesforlængelser på 

erhvervsuddannelserne og FGU. Desuden er der indgået aftale om yderligere udfasning af restrik-

tioner indført som led i håndteringen af covid-19 gældende fra den 14. juni. En række lempelser vil 

af praktiske årsager først være implementeret omkring den 1. august. Fra den 1. august ophæves ligele-

des krav om test på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte ligeledes, at regeringen i november 2020 meldte en række 

initiativer ud til forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladser. Det ene initiativ omfatter en kontinu-

erlig kortlægning af udfordringernes omfang ift. uddannelsesinstitutioner, herunder elever i praktik. 

Dette indebærer, at Børne- og Undervisningsministeriet skulle undersøge muligheden for at få indarbej-

det spørgsmål om oplevet seksuel chikane i forbindelse med trivselsmålinger. På den baggrund er det 

foreslået, at tilføje et spørgsmål til de eksisterende spørgerammer til trivselsmålingerne på FGU og 

EUD. Bekendtgørelsesændringerne sendes i offentlig høring og til skriftlig høring til REU. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede i forhold til trivselsmålingerne, at man bliver nødt til at være meget 

eksplicit i måden, man spørger eleverne på, når man stiller spørgsmål om seksuel chikane. 

 

Karina Beg Poulsen, DA, bemærkede, at der er bekymrende, at fraværet er relativt højt på FGU. Der 

bør arbejdes mere med mødestabilitet, således at eleverne også efterfølgende har bedre mulighed for at 

holde fast i uddannelse eller job. 

 

Lars Djernæs, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), spurgte, hvornår de faglige udvalg kan be-

gynde at søge trepartsmidlerne. 

 

Jannik Bay, DA, svarede, at AUB er ved at lægge sidste hånd på indberetningsskemaerne. 
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Ad dagsordenens pkt. 4 

Præsentation af resultater fra elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne og forberedende 

grunduddannelse 2020, samt virksomhedstilfredshedsmålinger på erhvervsuddannelserne 2020 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at det er fast tilbagevendende, at REU drøfter målingerne på eud-området, 

men som noget nyt er FGU også med, idet resultaterne af elevernes trivsel på FGU i 2020 blev offent-

liggjort den 17. juni. 

 

Kontorchef Mia Aistrup, Styrelsen for IT og Læring (STIL), præsenterede målingerne. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at det er glædeligt, at både elevtrivslen og virksomhedstilfredsheden 

er så høj. Det er interessant, at elevtrivslen er steget under covid-19. Det er ligeledes tankevækkende, at 

trivslen blandt elever i skolepraktik ikke er dårligere, når de har været sendt hjem. Det er besynderligt, 

at eleverne på den ene side er glade for at gå der, og på den anden side har overvejet at droppe ud. Det 

er interessant at notere sig, at der er store regionale forskelle. 

 

Mia Aistrup, STIL, bemærkede, at virksomhedstilfredshedsmålingen er lavet i løbet af hele 2020, hvor-

for det ikke vides, hvornår på året de enkelte virksomheder har svaret. 

 

Karina Beg Poulsen, DA, påpegede, at der ikke er sket nogen nævneværdig udvikling. Det giver stof til 

eftertanke, at der for eleverne er en lille fremgang under covid-19. Det er værd at overveje, om der er 

noget, man kan tage med fra denne periode. DA bemærker, at det er positivt med data på FGU-områ-

det. Måske bør der ses på, om eleverne kommer på de rigtige spor. 

 

Lone Hansen, FGU Danmark, tilkendegav, at FGU Danmark er glade for at have fået data på FGU-

området. Der er behov for yderligere drøftelser med ministeriet hvad angår data. Der er brug for at 

handle hurtigere end den måde, der gives data på nu, hvorfor FGU Danmark kigger på at lave supple-

rende målinger. FGU Danmark er glade for, at trivselsmålingen ser fornuftig ud. At eleverne både trives 

og overvejer at droppe ud er ikke overraskende. Gruppen er kendetegnet ved at være flakkende – de 

kan godt trives på skolen, mens faktorer udenom kan gøre, at de overvejer at droppe ud. Mange af ele-

verne er mødeustabile og kommer med et højt fravær fra tidligere, hvorfor det ikke er overraskende, at 

fraværet på FGU er relativt højt. Det afgørende bliver, om det lykkes af mindske fraværet undervejs på 

uddannelsen. 

 

Mia Aistrup, STIL, bemærkede, at det er en interessant pointe, FGU Danmark kommer med ift. udvik-

lingen i fravær. Det er værd at kigge nærmere på. 

 

Jannik Bay, DA, konkluderede, at det er positivt med høj trivsel, men mindre positivt med ingen bevæ-

gelse. Det er interessant, at der ikke er en negativ effekt på trivslen efter covid-19. Det bør overvejes at 

kigge på fordelingen mellem spor på FGU. 
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Ad dagsordenens pkt. 5 

Orientering om Rigsrevisionens beretning nr. 22/2019 om indsatsen for at fastholde udsatte 

unge i uddannelse 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at REU på mødet i april havde en temadrøftelse om den kommunale unge-

indsats med fokus på samarbejdet med FGU-institutionerne og erhvervsskolerne. Som opfølgning på 

rådets drøftelse heraf får REU en orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af Beskæftigelsesmini-

steriets (BM) og Børne- og Undervisningsministeriets (BUVM) indsats for at fastholde unge med ud-

dannelsespålæg i uddannelse og ministeriets opfølgning herpå. 

 

Kontorchef Maria Nørby, STUK, gav en kort orientering om Rigsrevisionens beretning og nævnte, at 

REU har fået en oversigt over igangsatte initiativer. Der kan endnu ikke siges noget om effekterne. Det 

er et emne, ministeriet tager dybt alvorligt, fordi uddannelse er vigtigt for at sikre, at de unge kommer 

godt i gang og for deres senere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en problemstilling, som ministe-

riet fortsat kommer til at følge tæt – også i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet (BM), da det 

handler om en sammenhængende indsats for den enkelte udsatte unge. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at det ikke er overraskende, at studerende med uddannelsespålæg 

ikke gennemfører, idet erhvervsuddannelserne er for dem, der kan og vil. Det giver dem et endnu større 

nederlag at starte på en erhvervsuddannelse for derefter at droppe ud. Det er centralt, at unge ledige får 

mulighed for tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor der også er behov for et tæt samarbejde mel-

lem BM og BUVM. Der er ligeledes brug for at kigge på den rolle, kommunerne og KL spiller. Der er 

behov for mere udredning af eleverne, så de ikke kastes fra det ene sted til det andet. Mange af eleverne 

har også været svigtet i grundskolen, hvorfor vi skylder dem at gribe det anderledes an. 

 

Karina Beg Poulsen, DA, påpegede, at der er en vigtig dagsorden. Der bør ses mere nuanceret på de 

unge. Måske har de ikke de faglige forudsætninger for en uddannelse, hvorfor et uddannelsespålæg kun 

vil medvirke til yderligere nederlag. Måske skal de hellere i arbejde og få nogle succesoplevelser – og 

eventuelt senere i livet tage en uddannelse. Erhvervsuddannelserne skal ikke være et sted, hvor de unge 

blot placeres. Det indvirker heller ikke positivt på erhvervsuddannelsernes ry. FGU bør i højere grad 

ses som en mulighed for denne gruppe unge, da det kan medvirke til at afklare dem samt klæde dem på. 

 

Ursula Dybmose, KL, bemærkede, at der er et tæt samarbejde mellem BM, BUVM og KL. Det er vig-

tigt at huske, at alle vil de unge det bedste, herunder kommunerne. Det er kendetegnende for denne 

gruppe unge, at de har komplekse udfordringer, som skal håndteres af mange forskellige aktører. Det er 

ikke en enkelt opgave. Modellen med FGU og den kommunale ungeindsats (KUI) er fortsat ny, hvor-

for den stadig er ved at blive finpudset. 

 

Ole Heinager, NEXT, bemærkede, at der savnes et system, hvor oplysninger om eleverne kan udveks-

les. Det er en kæmpe udfordring, at skolerne ikke kender til elevernes baggrund og udfordringer, når de 

starter. Det vil være en fordel at kunne udveksle oplysninger, således at skolerne ikke hele tiden er på 

bagkant. 
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Nanna Højlund, FH, bemærkede, at det ikke er et nyt problem. FGU skulle gerne hjælpe, således at vi 

fremover kommer til at se fremgang. FH påpeger, at det er vigtigt, at skolerne ikke skal starter fra nul, 

når de får en ny elev, men at de derimod har adgang til oplysninger om elevernes udfordringer. 

 

Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv, tilkendegav, at Dansk Erhverv er enige med FH heri. 

 

Jannik Bay, DA, konkluderede, at REU gerne vil se nærmere på denne problematik. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6 

Drøftelse vedr. REUs eventuelle ønsker til temaer i udviklingsredegørelserne 2022 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at REU på mødet i februar besluttede at drøfte, om rådet vil foreslå temaer 

for de faglige udvalgs udviklingsredegørelser for 2022. På mødet blev det bemærket, at det er væsentligt 

at have fokus på ikke at belaste de faglige udvalg unødigt med nye temaer. Desuden fremgår det af mi-

nisteriets baggrundsnotat, at de faglige udvalg har fået nye, væsentlige opgaver som følge af nyligt ind-

gået politiske aftaler og trepartsaftaler. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at de faglige udvalg har mange opgaver de kommende år, hvorfor 

REU ikke bør ikke belaste dem yderligere i øjeblikket. 

 

Karina Beg Poulsen, DA, tilkendegav, at DA er enige med FH i, at timingen ikke er rigtig, idet de fag-

lige udvalg har mange opgaver i forbindelse med trepartsaftalen fra november 2020. Det kan eventuelt 

genovervejes i næste gang, der skal laves udviklingsredegørelser. 

 

Ole Heinager, NEXT, bemærkede, at skolerne savner at vide, hvordan de forskellige uddannelser bidra-

ger til den grønne omstilling. Den grønne omstilling bør sættes på dagsordenen. 

 

Nanna Højlund, FH, tilkendegav, at FH deler lysten til, at alle uddannelser skal arbejde med grøn om-

stilling. REU bør dog ikke pålægge de faglige udvalg temaer som eksempelvis grøn omstilling.  

 

Tina Voldby, TEKNIQ, bemærkede, at alle faglige udvalg formentligt allerede arbejder med den grønne 

omstilling. I stedet for at pålægge de faglige udvalg det som et tema, kan man eventuelt bede dem om at 

sende eventuelle dokumenter herom ind sammen med udviklingsredegørelserne. 

 

Ole Heinager, NEXT, tilkendegav, at det er en god idé at bede de faglige udvalg om at sende eventuelle 

dokumenter med.  

 

Jannik Bay, DA, konkluderede, at der er enighed omkring, at de faglige udvalg har meget at se til. Der 

er en interesse i at se, om og hvordan uddannelserne er gearet til den grønne omstilling. Der er et for-

slag om, at ministeriet beder de faglige udvalg om at indsende, hvad der måtte ligge i forhold til grønne 

tiltag. REU tager i øvrigt ministeriets orientering til efterretning. I det omfang at de faglige udvalg ind-

sender oplysninger om grønne tiltag, vil REU gerne modtage materialet mhp. eventuel fremadrettet 

drøftelse.  
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Ad dagsordenens pkt. 7 

Indstilling vedr. institutionsfordeling af kvoterne for dimensionerede uddannelser 2022 

 

Jannik Bay, DA, konkluderede, at REU kan tilslutte sig formandskabets udkast. 

 

Ad dagsordenens pkt. 8 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag, [samt forskellige andre love] (Udmøntning af trepartsaftale om flere lære-

pladser og entydigt ansvar) 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at formandskabet har aftalt, at punktet vil have fokus på rådets mere over-

ordnede bemærkninger. Med henblik på udarbejdelse af REUs høringssvar igangsættes samtidig en 

skriftlig høring af REUs medlemmer. Det er formandskabets forventning, at der vil være mange og re-

lativt tekniske bemærkninger til dette omfattende lovforslag, hvorfor formandskabet har talt om, at 

REUs høringssvar muligvis vil have en mere overordnet karakter, hvor REU i øvrigt vil henvise til or-

ganisationernes selvstændige høringssvar. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at der er mange detaljer, REU bør have opmærksomhed omkring. 

Det er vigtigt, at det nye system kommer til at fungere omkring praktikpladser, opsøgende arbejde mv. 

Systemets aktører må ikke blive så opsatte med at hjælpe elever, at de skræmmes væk.  

 

Karina Beg Poulsen, DA, tilkendegav, at DA er enige med FH i, at trepartsaftalen bør være startskuddet 

til, at erhvervsuddannelserne tales op. Der bør være opmærksomhed omkring selve retorikken om mål-

sætningerne i lovforslaget. Det var ministerens ønske, hvorfor det ikke skal være de faglige udvalg, der 

stilles ansvarlige. 

 

Ad dagsordenens pkt. 9 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Hjemmel til at ud-

strække uddannelsesforløb m.v. for visse elev- og lærlingegrupper) 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at lovforslaget endnu ikke er modtaget fra ministeriet, hvorfor det ikke be-

handles det på mødet. Med henblik på udarbejdelse af REUs høringssvar igangsættes derfor i stedet en 

skriftlig høring af REUs medlemmer. Sekretariatet vil udsende særskilt mail om processen. 

 

Ad dagsordenens pkt. 10 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.v. (Ju-

stering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022, fastsæt-

telse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsaf-

hængigt arbejdsgiverbidrag for 2022 og fastholdelse af merbidragssats m.v.) 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at REU den 28. maj afgav udtalelse vedr. FH/DAs modelparametre, hvilket 

er indarbejdet i lovforslaget, hvor det fremgår, at ”Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser har 



 

7 

 

ikke haft bemærkninger til de foreslåede modelparametre.” 

 

Karina Beg Poulsen, DA, bemærkede, at underskud i AUB skal udlignes, men at det kan gøres på en 

anden måde – eventuelt ved at udjævne fladt over årene. Det er svært at forklare virksomhederne, at de 

skal betale en så stor ekstraregning på dette tidspunkt. 

 

Ursula Dybmose, KL, tilkendegav, at spørgsmålet ikke er bragt op i økonomiforhandlingerne med 

kommunerne, og at de kommunale arbejdsgivere deler de private arbejdsgiveres synspunkt. 

 

Jannik Bay, DA, konkluderede, at formandskabet bemyndiges til at færdiggøre REUs høringssvar på 

baggrund af de faldne bemærkninger. 

 

Ad dagsordenens pkt. 11 

Indstilling fra REU til ansøgning fra EUC Nordvestsjælland om udbud af uddannelserne til 

hhv. gastronom (gf2) og tjener (gf2) i Fårevejle 

 

Jannik Bay, DA, meddelte, at STUK har anmodet om rådets indstilling om to nye udbud. Som del af 

REUs beslutningsgrundlag har sagen været i høring hos de to berørte, faglige udvalg, som har meddelt, 

”at de faglige udvalg for henholdsvis tjener- og gastronomuddannelsen vurderer, at EUC Nordvestsjæl-

lands ansøgning om udbud af grundforløbets 2. del i de to uddannelser bør godkendes. Udvalgene fin-

der det væsentligt, at der er mulighed for at påbegynde grundforløb i uddannelserne over hele landet.” 

 

Jannik Bay, DA, konkluderede, at rådet kan tilslutte sig godkendelsen af de to nye udbud.  

 

Ad dagsordenens pkt. 12 

Evt. 

 

Jannik Bay, DA, ønskede REU en god sommer. 
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