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Referat af 

REUs 

Møde nr. 145 

Fredag den 19. marts 2021 

Afholdt virtuelt 

 

Ad dagsordenens pkt. 1 

Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 144 den 5. februar 2021 

 

Formanden bød velkommen til REUs møde nr. 145, som grundet COVID-19 blev afholdt virtuelt.  

 

Dagsordenen samt referatet af REUs møde den 5. februar 2021 blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2 

Meddelelser fra formanden 

 

Formanden meddelte, at Jesper Juul Sørensen, Dansk Industri, stopper i REU efter mange år for at gå 

på pension. Formanden takker Jesper for sin store indsats i REU og ikke mindst hans store arbejde 

med udvikling af Skills-konceptet i Danmark.  

 

Formanden orienterede om, at der på rådets sidste møde den 5. februar var et ønske om, at REU sen-

der et signal til børne- og undervisningsministeren om, at der i forhold til genåbningen af Danmark er 

særlig god grund til at kigge på erhvervsuddannelserne. Formandskabet har vurderet, at forhandlingerne 

herom allerede var i gang, hvorfor formandskabet mente, at timingen ikke ville være rigtig til et egentlig 

brev til ministeren fra REU – bl.a. også fordi formandskabet er sikre på, at ministeren er helt opmærk-

som herpå, og bl.a. er formandskabet vidende om, at der er blevet gjort meget tydeligt opmærksom 

herpå på de mange sektorpartnerskabsmøder. 

 

Endvidere spurgte Christina Laugesen fra Lederne på mødet den 5. februar om iværksætteri og ledelse 

kan blive drøftet mere bredt i REU fx som en temadrøftelse. Formandskabet har drøftet spørgsmålet 

og fundet, at emnet er svært at tale om som et generelt emne for alle erhvervsuddannelserne. Samtidig 

er der en undersøgelse på vej fra DEA om iværksætteri og innovation i erhvervsuddannelserne, og for-

mandskabet er derfor enige om at afvente denne undersøgelse, som eventuelt kan blive præsenteret og 

drøftet i REU, hvis der er interesse herfor blandt medlemmerne. 

 

Nanna Højlund, FH, takkede Jesper Juul Sørensen for et godt samarbejde. Jesper har haft stor betyd-

ning for REU og udvikling af Skills i Danmark – og for erhvervsuddannelserne generelt. 

 

Jannik Bay, DA, takkede ligeledes Jesper Juul Sørensen for sin store indsats – både i REU, i forbindelse 

med udviklingen af Skills og alle andre steder i erhvervsuddannelsesdagsordenen. 
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Ad dagsordenens pkt. 3 

Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Aktuelt om covid-19: Børne- og Undervisningsministeriet meddelte vedr. covid-19, at erhvervsuddan-

nelserne og FGU har været omfattet af den gradvise genåbning på landsdele. Indtil den 18. marts var 

der for afgangselever på erhvervsuddannelserne og FGU, som forventer at afslutte inden den 1. august, 

genåbnet med 50 pct. fremmøde på Fyn, Jylland, Vest- og Sydsjælland. I Nord- og Østsjælland samt 

Hovedstaden var der genåbnet 1 dag pr. uge for udendørs undervisning. Genåbningen 1 dag pr. uge 

gjaldt også for elever, der ikke er afgangselever.  

 

Med Aftale om ekstra genåbning før 6 april 2021 af 18. marts åbnes der for afgangselever i Hovedstaden og 

Østsjælland efter samme model som resten af landet dvs. med 50 pct. fremmøde (undtaget elever i 

kommuner med høje incidenstal). 

 

Det er ligeledes aftalt, at EUD certifikatfag åbnes fuldt ud med fuldt fremmøde for elever, der skal del-

tage i certifikat fag og for elever i skolepraktik i hele landet. Ministeriet er i gang med at revidere ret-

ningslinjer og FAQ, der kommer ud så hurtigt som muligt.  

 

Testudrulning: Børne- og Undervisningsministeriet orienterede om testudrulningen. For elever og an-

satte er der krav om negativ test, der er max. 72 timer gammel fra testtidspunktet. Pt. tages test i det of-

fentlige testsystem. I takt med genåbningen øges presset på testsystemet, og derfor forberedes et nyt 

test-set-up på skolerne, hvor elever og ansatte tester sig selv under opsyn af en supervisor. Det kommer 

til at stille store krav til skolerne, idet de skal stå for indberetning og registrering af testresultater. Det er 

forventningen, at det nye test-set-up tages i brug fra den 6. april 2021. 

 

Der udestår en række afklaringer og forberedelser, uddannelse af supervisere mv. Der er udsendt fore-

løbige retningslinjer for at understøtte forberedelserne, og de gøres endelige når set-up for test er helt 

på plads.  

 

Pakke om fagligt efterslæb og trivsel: Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at udmønte 

aftalen om fagligt efterslæb og trivsel. Aftalen betyder, at skolerne kan tilbyde elever med fagligt efter-

slæb supplerende uddannelsesforlængelser: 

 Elever på hold på GF2 kan få op til 2 ugers supplerende undervisning 

 Den enkelte elev på GF2 kan få yderligere op til 4 ugers supplerende undervisning 

 Den enkelte elev på hovedforløb, der pga. nedlukningen har et praktisk fagligt efterslæb på 

den sidste skoleperiode, som gør, at de ikke vil kunne indstilles til og bestå den afsluttende 

prøve, kan få op til 5 ugers supplerende undervisning 

 

Ekstraordinær skolepraktik: Børne- og Undervisningsministeriet udstedte den 2. marts en ændrings-

bekendtgørelse om forlængelse af optag til ekstraordinær skolepraktik indtil den 15. juli. Optag kan kun 

ske på uddannelser, hvor der i 2020 blev oprettet skolepraktik. Eleven kan fortsætte i ekstraordinær 

skolepraktik indtil 31. december 2021, eller indtil eleven får en uddannelsesaftale. 
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Ramme til supplerende undervisning mv: I trivselspakken var der også en række andre initiativer, 

der havde med trivsel og fagligt efterslæb at gøre. Der er bl.a. afsat 37 mio. kr. til erhvervsuddannel-

serne og 11 mio. kr. til FGU, som fx kan gå til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-tea-

ching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb. Rammen skal udmøn-

tes lokalt af den enkelte skole med udgangspunkt i den konkrete elevgruppe og oplevede udfordringer 

på den enkelte skole. 

 

Trivselstema på EMU: Som led i arbejdet med trivsel, oprettes der nye trivselstemaer på emu.dk til at 

inspirere skolerne i deres arbejde med elevernes trivsel. Der kommer nye temaer omkring elevernes 

trivsel og fællesskab, virtuel undervisning og genåbning. Der afholdes ligeledes webinarer om trivsel og 

forsat virtuel undervisning med mulighed for videndeling. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at det er positivt med genåbning. Der er ligeledes positivt med triv-

sels- og efterslæbspakken.  

 

Jannik Bay, DA, bemærkede, at det er positivt med genåbning, da der er en del udfordringer forbundet 

med at køre praktiske uddannelser virtuelt. Det er positivt, at der åbnes for bl.a. skolepraktik.  

 

Lone Folmer Berthelsen, DI, takkede ministeriet for det store arbejde og for samarbejdet. 

 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, kvitterede ligeledes for genåbningen. 

 

Dimensioneringsprocessen for 2022: Børne- og Undervisningsministeriet orienterede om, at dimen-

sioneringsprocessen for 2022 snart sættes i gang. I år vil data for kalenderåret 2020 forventeligt være 

påvirket af indsatser mod covid-19 igangsat i marts 2020. Som normalt forventer ministeriet at have alle 

data til brug for beregning af dimensionering opgjort ultimo april. Ministeriet er opmærksom på de sær-

lige forhold, der skal håndteres ifm. dimensionering for 2022. Ministeriet vender tilbage herom inden 

længe, så der kan gennemføres proces ift. REU, som forudsat.  

 

Status for FGU: FGU har på Finansloven 2021 fået tildelt: 1) 60 millioner kroner i 2021 til tilpasnin-

gen af bygninger og lokaler. Disse midler udmøntes gennem en ansøgningsrunde som en del af de alle-

rede afsatte tilpasningsmidler, hvor de nærmere kriterier og prioriteringer besluttes af FGU-aftalekred-

sen. 2) 30 millioner kroner årligt i 2021-2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogi-

ske rammer på FGU. Disse midler udmøntes efter aktivitet. 

 

Det supplerer særtilskud, der i 2020 er udmøntet efter aktivitet: 1) 60,6 mio. kr. i 2020, som skal under-

støtte den fortsatte implementering af FGU-reformen lokalt, herunder udvikling af det inkluderende 

læringsmiljø, investering i de fysiske rammer og lokaler, mv. Og 2) 4,8 mio. kr. i 2020 til at understøtte 

gode overgange til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet. 

 

Ministeriet begynder nu at have flere data vedr. FGU udstillet på uddannelsesstatistik.dk. Det gælder på 

nuværende tidspunkt elevtal og fravær (https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx). Der arbejdes 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx
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på fortsat at konsolidere de administrative systemer, registreringer mv. Ministeriet er i dialog med ud-

valgte skoler om fravær.  

 

Data vedr. de retningsgivende mål (fravær, trivsel samt overgang til uddannelse/job) skal anvendes i 

som indikatorer forbindelse med det nye tilsyn med FGU. 

 

Ministeriet har på baggrund af den lave aktivitet gennemført en afdækning af udfordringsbilledet i for-

hold til egu-sporet. Dette gøres for at se, om der er behov for justeringer. Ultimo marts afholdes virtu-

elle møder om egu-sporet med FGU-ledere. 

 

Organisationsændring i STUK: Der er en justering af organisationen på vej i Styrelsen for Undervis-

ning og Kvalitet, der bl.a. indebærer at fra den 1. juni 2021 flyttes FGU-området til grundskolekontoret. 

 

Nanna Højlund, FH, takkede ministeriet for orienteringen. FH er bekymrede for organisationsændrin-

gen i STUK, bl.a. fordi FGU flyttes til et område, der ikke er vant til at arbejde med selveje, og fordi det 

pædagogiske fylder meget ift. at nå målet om at komme i job eller uddannelse. Det fremtidige samar-

bejde med REU vækker ligeledes bekymring. REU skal fortsat være involveret, hvilket der skal være en 

opmærksomhed omkring, således at der ikke er noget, der går tabt. 

 

Jannik Bay, DA, bemærkede, at det er positivt at midlerne fra trepartsaftalen til de faglige udvalg er 

meldt ud. Det er dog en stram tidsplan – særligt i lyset af, at data ikke er kommet endnu. DA bemærker 

ligeledes, at det er positivt, at midlerne på FGU-området kommer ud og arbejder. DA udtrykker lige-

som FH bekymring ift. organisationsændringen i STUK og vil gerne høre, hvad baggrunden for organi-

sationsændringen er. 

 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, bemærkede, at Uddannelsesforbundet er positive over 

fraværstallene på FGU ikke er højere. Uddannelsesforbundet påpeger, at det er positivt med midler til 

FGU, men at der fortsat er brug for flere midler. Uddannelsesforbundet deler bekymringen ift. organi-

sationsændringen i STUK og er særligt bekymrede for, hvordan der fremover sikres en tilstrækkelig op-

mærksomhed på overgange fra FGU til erhvervsuddannelserne.  

 

Lisa Goth, FGU Danmark, tilkendegav, at FGU Danmark ligeledes er bekymrede for organisationsæn-

dringen. Det betyder noget for samarbejdet, at dem der arbejder med FGU og erhvervsuddannelserne 

sidder tæt. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet bemærkede, at ministeriet er opmærksomme på de problemstillin-

ger, der nævnes. REU skal selvfølgelig have den samme rolle ift. FGU som hidtil. En fordel ved at 

lægge FGU sammen med grundskoleområdet er bl.a., at det kommer til at ligge sammen med den kom-

munale ungeindsats (KUI) og hele vejledningsindsatsen. Frem til juni, hvor FGU og erhvervsuddannel-

serne fortsat er placeret sammen, vil der blive arbejdet på at lægge spor ud for, hvordan ministeriet bli-

ver ved med at sikre sammenhæng mellem FGU og erhvervsuddannelserne.  
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Børne- og Undervisningsministeriet orienterede vedr. trepartsaftalen om, at midlerne til de faglige ud-

valg er meldt ud. Der pågår fortsat arbejde om, hvordan måltallene skal opgøres, hvorfor informations-

møderne er udskudt, indtil dette arbejde er færdigt. 

 

I erhvervsuddannelsesaftalen er der et initiativ om virksomhederne mulighed for at følge med i elever-

nes fravær under skoleophold. Der er nu lagt informationsmateriale ud på: www.stil.dk/praktikpladsen. 

Den oplæringsansvarlige i virksomheden kan tilmelde sig fraværsbeskeder via Praktikpladsen.dk. Der er 

to typer af fraværsbeskeder: straksbeskeder og opsummeringsbeskeder.  

 

Med eud-aftalen fra 2018 blev det besluttet at stifte to priser, som ministeren uddeler årligt: Ørneprisen 

til den kommune, der har den største stigning i søgningen i procentpoint til erhvervsuddannelserne 

sammenlignet med året før. Og Falkeprisen til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge 

søgningen. De to priser uddeles i maj 2021. 

 

Ministeriet har offentliggjort en rapport og et forslagskatalog om undervisningsmiljøer på erhvervsud-

dannelserne. Som en del af eud-aftalen fra 2018 blev det besluttet at igangsætte en landsdækkende ind-

sats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer. Den landsdækkende indsats ud-

møntes som en ansøgningspulje med i alt 4 mio. kr. til fordeling, hvor udbydere af eud over hele landet 

kan søge om tilskud til projekter, der bidrager til at styrke undervisningsmiljøet. Puljen udmeldes på 

uvm.dk medio april. 

 

Formanden konkluderede, at der blandt REUs medlemmer er en opmærksomhed omkring FGU’en. 

FGU’en er en vigtig del af rådets arbejde, hvilket der skal være en opmærksomhed omkring, når FGU 

overgår til grundskolekontoret i STUK.  

 

Ad dagsordenens pkt. 4 

Fortsættelse af temadrøftelse om elevers læring på arbejdspladsen 

 

Formanden konstaterede, at REU på rådets møde den 5. februar 2021 havde en temadrøftelse om ele-

vernes læring på arbejdspladsen på dagsorden. Desværre nåede rådet ikke en egentlig rådsdrøftelse af 

temaet, så på baggrund af talrige tilkendegivelser har formandskabet besluttet, at temadrøftelsen fort-

sættes på dagens møde. Temadrøftelsen tager udgangspunkt i de tre oplæg, der blev gennemført på mø-

det den 5. februar. 

 

Formanden mindede indledningsvist om, at formålet med temadrøftelsen både er at sikre et fælles vi-

densgrundlag samt at stille skarpt på, om og i givet fald hvordan REU og REUs medlemmer kan bi-

drage til at skabe initiativer, der kan styrke kvaliteten i elevernes læring i praktikken. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at det var nogle gode og spændende oplæg. Erhvervsuddannelserne 

er kendetegnet ved diversitet, hvorfor Jan Bisgaards billede af indsatserne som en buffet er interessant.  

Det kan være en god idé med en platform, men det skal være en buffet, hvor man ikke behøver at tage 

det hele, men kan tage det, der er relevant. Platformen kan ligeledes være med til at understrege, hvor 

vigtigt det er at arbejde systematisk og professionelt med læringskulturen på arbejdspladsen. Oplæggene 

http://www.stil.dk/praktikpladsen
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kom også omkring dannelsesbegrebet, og at man bliver dannet ift. samfundet. Der bør også være stor 

opmærksomhed på dannelse ift. at være en god kollega, hvilket er en kvalitet ved erhvervsuddannel-

serne. Her uddannes man i højere grad end andre steder til at være en god kollega på en arbejdsplads, 

samt at mestre overgangen fra ung til voksen. Så samlet set er buffetbilledet et, som REU kan arbejde 

videre med på et overordnet niveau med respekt for den store diversitet, men som de enkelte brancher 

kan vælge at tage til sig. Fokus bør være på nedbringelse af frafald, uddannelsernes ry og rygte og om 

udvikling af dannelsesbilledet på erhvervsuddannelsesområdet. 

 

Jannik Bay, DA, bemærkede, at oplæggene er med til at understrege, at læring i virksomhederne er helt 

central, hvorfor det er oplagt med et fokus herpå. DA påpeger, at det generelt går godt med den prakti-

ske læring i virksomhederne, og det er ikke skoleundervisningen, som man bør rulle ud i virksomhe-

derne – måske snarere omvendt. Man bør se på styrkerne, men selvfølgelig også potentialerne. DA be-

mærker ligesom FH, at der er en stor diversitet i både uddannelserne og virksomhederne. DA finder, at 

der mangler viden på området, hvorfor det også er positivt, at der i trepartsaftalen er aftalt en videns-

pulje med henblik på at styrke vidensgrundlaget i den del af uddannelserne, der finder sted i virksomhe-

den. Det kunne være en god konklusion, at REU kan bidrage til at brede de gode erfaringer ud, samt at 

understøtte virksomhederne bl.a. digitalt. Det er dog vigtigt at have fleksibiliteten for øje, idet ”one size 

doesn’t fit all” – både pga. store forskelle mellem de enkelte brancher og virksomhedernes størrelse. Så 

det er vigtigt med en ”buffettilgang”, men buffeten skal være kendt, før man kan spise af den. 

 

Kasper Palm, Dansk Metal, takkede for at emnet blev taget op i REU. Dansk Metal bemærker, at 

Grundfos er ikke som de fleste andre virksomheder, men at Grundfos alligevel kan tjene som inspira-

tion fx ift. klare praktikmål og uddannelsesplaner. De små lokale virksomheder har ikke samme mulig-

heder, men her kan de faglige udvalg måske blive bedre til at understøtte virksomhederne – fx ved at 

lave generelle uddannelsesplaner, som de mindre virksomheder kan gøre brug af. Dansk Metal bemær-

ker, at et fokus på pædagogikken på arbejdspladsen kan være med til at mindske frafaldet, idet kultur-

chokket for den unge måske kan mindskes ved at man er mere opmærksom på, hvad der er for nogle 

unge, man har med at gøre. Det er vigtigt, når der godkendes lærepladser, at virksomhederne gøres op-

mærksomme på, hvad der føler med, når man har en ung lærling. Dansk Metal er enig i, at der mangler 

viden på området. 

 

Ursula Dybmose, KL, bemærkede, at det ikke kun er den enkelte praktikvejleder, men derimod hele ar-

bejdspladsen, der har oplæringsansvaret. Det kunne derfor give mening at kigge ind i, hvad der kende-

tegner en god oplæringskultur. KL opfordrer ligeledes til, at der kigges på det administrative set- 

up, således at virksomhederne aflastes fx ift. digitalisering. 

 

Lone Folmer Berthelsen, DI, tilkendegav, at DI er enige med KL i, at det ikke skal være et ekstra job 

for virksomhederne at have lærlinge. Virksomhederne skal ikke betjene et system – systemet skal be-

tjene dem. DI opfordrer til, at der ifm. videnspuljen kigges nærmere på, hvad der ligger i praksislæring – 

dvs. hvad værdien ved praksislæring er i et læringsperspektiv. Fokus er ofte på, hvordan praktikken kan 

være med til at understøtte det, der sker i skolen. Det bør i stedet undersøges, hvordan det der sker på 

skolen kan understøtte det, der sker i praktikken. 

 



 

7 

 

Vinni Jakobsen, FOA, bemærkede, at det er vigtigt, at elevernes fagidentitet bliver sået og spirer under 

uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at der er kollegaer fra faget, der tager ansvar og agerer som rollemo-

deller. FOA påpeger, at det kræver kompetencer både fagligt og pædagogisk at være praktikvejleder. 

FOA afholder praktikvejlederkonferencer, hvilket kan være en metode til at videndele. 

 

Pia Mulvad Reksten, Danske Regioner, bemærkede, at det er meget aktuelt med denne drøftelse i lyset 

af aftalen om flere lærepladser, der skal til at blive udmøntet. Danske Regioner påpeger, at det er vigtigt 

med et stærkt fokus på overgangen mellem skole og virksomhed og et fokus på fællesskabet i praktik-

ken, idet det har stor betydning for elevernes trivsel. 

 

Christoffer Jørgensen, HK, bemærkede, at oplæringskulturen bør ses i relation til de brancheforskelle, 

der måtte være. HK opfordrer til, at der kigges på forskelle ikke bare i brancher, men også i elevernes 

uddannelsesbaggrunde, idet det kan have betydning for, hvordan de bliver mødt og bliver påvirket af 

oplæringskulturen i den enkelte virksomhed. HK bemærker, at det kunne være interessant at undersøge 

yderligere og opfordrer til, at det undersøges fra relativt centralt hold for at sikre en vis ensartethed i 

den måde det undersøges på, således at forskellene kan sammenlignes. 

 

Formanden konkluderede, at det er vigtigt med en buffet-tilgang pga. diversiteten i erhvervsuddannel-

serne og virksomhederne. REUs medlemmer er enige i, at det er vigtigt, hvordan man lærer i praktik-

ken, idet praksislæringen er kernen i erhvervsuddannelserne. REU er usikre på, hvad der præcist ligger i 

praksislæringen, og hvad værdien er det er. REU ønsker således mere viden på området og ønsker en 

drøftelse af, hvordan REU kan være med til at understøtte en endnu højere kvalitet i oplæringskulturen 

for eleverne i virksomhederne. REUs formandskab vil derfor drøfte, hvilke initiativer rådsdrøftelsen 

eventuelt kan give anledning til med henblik på at styrke elevernes læring på arbejdspladsen. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5 

Orientering om inddragelse af REU i implementering af trepartsaftalen af 21. november 2020 

om flere lærepladser og entydigt ansvar 

 

Børne- og Undervisningsministeriet oplyste, at ministeriet eftersender en oversigt over inddragelse af 

REU i implementeringen af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6 

Evt. 

 

Jesper Juul Sørensen takkede REU for mange gode og brugbare drøftelser. 

 

Formanden takkede på vegne af hele rådet Jesper Juul Sørensen for sin indsats i REU.  
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