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Referat af 

REUs 

Møde nr. 151 

Fredag den 19. november 2021 

Afholdt i Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Ad dagsordenens pkt. 1 

Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 150 den 29. oktober 2021 

På grund af formandens forfald grundet potentiel coronasmitte besluttede rådet, at Morten Smistrup, 

FH, varetog mødeledelsen.  

Morten Smistrup, FH, bød velkommen til REUs møde nr. 151 og meddelte, at der tirsdag den 16. no-

vember blev udsendt supplerende mødemateriale til dagsordenens punkt 4, og torsdag den 18. novem-

ber blev et udkast til referat af REUs møde den 29. oktober 2021 udsendt.  

Dagsordenen samt referatet af REUs møde den 29. oktober 2021 blev på denne baggrund godkendt.  
 

Ad dagsordenens pkt. 2 

Meddelelser fra formanden 

Danmark skal være vært for de europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser, EuroSkills, i 2025, 

og på denne baggrund orienterede Morten Smistrup, FH, om atbørne- og undervisningsministeren i 

starten af november har udpeget tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand for besty-

relsen for det interessentskab, som er stiftet til at planlægge og gennemføre EuroSkills i Herning Messe-

center i 2025.  

 

Herudover meddelte Morten Smistrup, FH, at Lars Kunov, DEG, har sidste møde i REU.  

 

Ad dagsordenens pkt. 3 

Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte, at der er kommet en nyhed om den første følgeforsk-

ningsrapport om forberedende grunduddannelse (FGU) på uvm.dk. Rapporten handler om målgruppe-

vurderinger og samarbejdet med den kommunale ungeindsats. Overordnet viser rapporten, at der har 

været mange udfordringer i implementeringen af FGU pga. målgruppevurderinger og COVID-19. Hvis 

der er interesse for det, kan EVA komme og holde oplæg i REU om følgeforskningsrapporten.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet orienterede, at REU snarest vil blive forelagt en bekendtgørelse om 

udstrakte grundforløb, der omhandler forlængelse af grundforløbets anden del for elever med handi-

kap. Lovforslaget blev taget af lovprogrammet for 2021/2022, og derfor påtænkes det i første omgang 

at lave en forsøgsordning med udstrakte grundforløb.  
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Børne- og Undervisningsministeriet meddelte yderligere, at regeringen og Folketingets partier har ind-

gået en aftale om en ordblindepakke III, der indeholder fem initiativer til ordblinde: Et nationalt vi-

denscenter om ordblindhed, dialog med parterne omkring ordblindhed blandt voksne, styrkelse af ord-

blindevenlige undervisningsmiljøer på FGU, kortlægning af indsatsen over for ordblinde og svage læ-

sere på erhvervsuddannelserne samt øgede midler til indsatsen på erhvervsuddannelserne.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet orienterede, at aktivitetsdata fra sidste måling viser lav aktivitet på 

GF+. Ministeriet har igangsat en opfølgning i samarbejde med skolerne for at kortlægge mulige årsager 

hertil. Data skal dog ses i lyset af en periode med COVID-19. Hertil pointeres det, at der er gjort gode 

erfaringer med GF+ på bl.a. SOSU-skolerne, der har lavet en screeningsmodel, hvor det opdages tidligt 

i processen, hvorvidt ansøgerne kunne have behov for et GF+ forløb. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte, at nødloven er blevet forlænget til den 23. december 

2021. Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner indtil da stadig vil have mulighed for og pligt til 

at give nødundervisning til elever, der er hjemsendt på grund af udbredt smitte med COVID-19, hvis 

de får et påbud fra sundhedsmyndighederne. COVID-19 udviklingen følges tæt af ministeriet.  

 

Nanna Højlund, FH, takkede for orienteringen og spurgte, om der er en måde hvorpå, man kan opgøre 

og få en stærkere viden om, hvor mange ansøgere, der henvender sig på erhvervsuddannelserne, som 

skolerne har svært ved at finde rum til både fysisk og undervisningsmæssigt. Der har været politisk be-

vågenhed på, at erhvervsuddannelserne ikke har nok ansøgere, men måske skal der også være fokus på, 

om der er plads og ordentlige muligheder til de ansøgere, som uddannelserne faktisk får.  

 

Jannik Bay, DA, bemærkede, at det er relevant med data og dokumentation vedrørende dette, da kvali-

teten på skolerne skal højnes. Der skelnes mellem forskellige grunde til at afvise ansøgere. Hvis årsagen 

er manglende kompetencer, er det relevant at se på, hvilke andre uddannelsestilbud ansøgerne henvises 

til. Hvis årsagen til afvisning er fysiske rammer, er det en anden sag.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet svarede, at ministeriet gerne vil undersøge problematikken i dialog 

med skolerne og vende tilbage til REU.  

 

Tina Voldby, TEKNIQ, bemærkede vigtigheden af både at have fokus på problematikken om venteli-

ster til nogle uddannelser og på hvorvidt, der er aftaler nok til disse unge. Der skal være overensstem-

melse herimellem, så det sikres, at der er et aftagermarked.  

 

Morten Emborg, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne, bemærkede, at foreningen gerne 

vil være med til at den foreslåede undersøgelse. Det anbefales, at ministeriet går i tæt dialog med sko-

lerne omkring undersøgelsesdesignet, da meget af det efterspurgte data ikke findes systematisk og af-

hænger af de enkelte uddannelser.  

 

Morten Smistrup, FH, bemærkede, at formandskabet følger op i dialog med ministeriet.  
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Ad dagsordenens pkt. 4 

Temadrøftelse om grøn omstilling og klimaerhvervsskoler 

Morten Smistrup, FH, meddelte at, Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at der ikke på nuvæ-

rende tidspunkt er yderligere oplysninger om klimaerhvervsskolerne eller udmøntningen af den nævnte 

ansøgningspulje i 2022 end det fremsendte mødemateriale. Men formandskabet vil med temadrøftelsen 

gerne sikre, at REUs medlemmer får lejlighed til at dele refleksioner over de kommende initiativer. På 

baggrund af tilkendegivelserne vil formandskabet vurdere, om der er grundlag for eventuelle tiltag fra 

REUs side, herunder før rammerne for de kommende initiativer bliver nærmere fastlagt. 

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at det er et emne, som REU og uddannelsessektoren har beskæftiget 

sig med rigtig længe. Det er positivt, at behovet efter erhvervsuddannede og faglærte i forbindelse med 

den grønne omstilling også er blevet en prioritet for resten af Danmark og regeringen. I den sammen-

hæng er det vigtigt at huske på de mange grupper af uddannelser og faglærte, som kan bidrage til den 

grønne omstilling og ikke kun fokusere på enkelte oplagte uddannelser. Der skal således ikke laves A- 

og B-uddannelser eller skoler, da der er mange forskellige uddannelser, som kommer til at bidrage til 

omstillingen. Dog betyder det ikke, at den grønne omstilling ikke kan bruges som en stærk fortælling 

om erhvervsuddannelserne. Herudover er der en forvirring over den model, som Finansministeriet læg-

ger op til, som skal etablere klimaerhvervsskolerne. Det foreslås, at Børne- og Undervisningsministeriet 

og Finansministeriet taler sammen om den allerede eksisterende model på erhvervsskoleområdet med 

faglige udvalg, bestyrelser, parter mv. Det påpeges yderligere, at der er risiko for, at diskussionen om 

behovet for investeringer i erhvervsuddannelserne kan blive afmonteret ved at foreslå, at det er tre kli-

maerhvervsskoler, som skal redde uddannelserne. Fra FHs synspunkt skal alle skoler blive klimavenlige. 

Klimavenlige skoler er dog noget andet end grønne uddannelser, og det er vigtigt at påpege dette i dis-

kussionen. Hvis vi skal have grønne uddannelser, skal skolerne være indrettet herefter, og der skal både 

investeres i uddannelsernes grundkompetencer og udvikles specialistkompetencer. Det foreslås, at REU 

i det nye år afholder en konference med de faglige udvalg, hvor udvalgene f.eks. vil kunne fortælle om, 

hvordan de arbejder med uddannelserne i forhold til den grønne omstilling. Gennem dialog og ved at 

skubbe hinanden i den grønne retning, skabes de stærkeste uddannelser. Spørgsmålet om grøn omstil-

ling og klimaerhvervsskoler skal nødigt føre til en konkurrence skolerne imellem om hvem, der kan 

være en grøn skole. Der skal ikke laves et A- og et B-hold. I stedet skal fokus være på uddannelserne, 

og hvad der skal til for at sikre den grønne omstilling, og dette kommer til at kræve investeringer.  

 

Jannik Bay, DA, bemærkede vigtigheden af at se på den samlede plan for håndteringen af den grønne 

omstilling. Diskussionen handler om den grønne omstilling og de grønne tiltag bredt, hvoraf klimaer-

hvervsskolerne kun er ét aspekt i det brede felt. Det er positivt med fokus på, at erhvervsuddannelserne 

er centrale for den grønne omstilling. Der er et bredt spektrum af uddannelser og erhverv, som under-

støtter den grønne omstilling, og det er vigtigt at se på de generelle rammer herfor. Vi har et system 

med de faglige udvalg, der holder øje med ny teknologi og nye krav. Dette system fungerer, og det skal 

der holdes fast i, og det er fint med fokus på, hvordan disse kompetencer synliggøres og deles. Derud-

over skal VEU- og AMU-områdets bidrag til en grøn omstilling også huskes, da det er vigtigt at tænke 

systemerne sammen. Udspillet om klimaerhvervsskoler er et positivt signal om, at der sættes midler af 

til sektoren, men der er dog en række udeståender, som fx klimaerhvervsskolernes relation til andre 

skoler, relationerne mellem uddannelserne, systemerne til opbygning af skolerne mv. Det centrale er, at 
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klimaerhvervsskolerne tænkes ind i det samlede system. Alle skal have mål og middel for øje i forbin-

delse med den grønne omstilling og lave en effektvurdering af klimaerhvervsskolerne i forhold til, hvad 

de kan levere. 

 

Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne, , erklærede sig enig med DAs pointe 

om at få VEU med på banen og FHs forslag om konference og tilkendegav et ønske om at bidrage her-

til. Det er positivt at have sat den grønne omstilling på dagsordenen. Men oplægget om klimaerhvervs-

skoler er skolerne ikke begejstrede for. Det ligger op til konkurrere skolerne i mellem om, hvem der får 

lov til at blive klimaerhvervsskoler. Det samme gjorde sig gældende ved oprettelsen af videnscentrene 

pga. taxameterstyringen. Det kan skabe en opdeling i tre klimaerhvervsskoler og 70 ”sorte” skoler, hvil-

ket ikke er ønskværdigt. Alle skoler har brug for et kompetenceløft, og pengene sat af til klimaerhvervs-

skolerne rækker ikke. Der er ikke brug for nye uddannelser men en anden tilgang. Der skal investeres 

massivt i eksisterende skoler med fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed i samarbejde med 

de faglige udvalg. 

 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, påpegede, at det er en vigtig dagsorden. Uddannelsesfor-

bundet tror på, at den bæredygtige dagsorden kan gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive generelt 

set, men det må ikke ende med bare at være et blikfang. Hvis det skal sikres, at alle elever på erhvervs-

uddannelserne får grønne kompetencer og bæredygtighed i undervisningen, er det nødvendigt at skrive 

kravet ind i alle uddannelsesbekendtgørelser. Derudover er det afgørende, at der kommer fokus på 

kompetenceudvikling af de ansatte lærere i form af både faglig og didaktisk efteruddannelse, og de 36 

mio. kr. rækker ikke til den ønskede grønne omstilling.  

 

Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier - Bestyrelserne, gav en orientering om DEGs nye 

folder over alle erhvervsuddannelser og AMU, og hvordan de kan bidrage til den grønne omstilling. 

Det er et arbejdsdokument, som løbende ændres, men det er et forsøg på at sige, at skolerne allerede er 

i fuld gang med den grønne omstilling. Skolerne arbejder allerede med den bæredygtige erhvervsskole, 

hvor der er et netværk med 29 skoler indtil videre.  

 

Tina Voldby, TEKNIQ, påpegede, at erhvervsskoler lige som alle andre virksomheder og organisatio-

ner skal være bæredygtige. Det er samtidig de faglige udvalg, som har ansvar for at opdatere og opkvali-

ficere uddannelserne og sørge for, at der er de rette kompetencer til stede. Når det gælder klimaer-

hvervsskoler, kan disse anses som tre spydspidsskoler, der er særlig kompetente inden for den grønne 

omstilling af erhvervsuddannelserne. Det et er fantastisk med det store politiske fokus på erhvervsud-

dannelserne og deres rolle i den grønne omstilling. Dog er der nogle erhvervsuddannelser, som er mere 

afgørende for den grønne omstilling end andre, og hvor teknologiudviklingen går særlig hurtigt. Dette 

er ikke nye uddannelser - de eksisterer allerede i dag. Når der skal investeres i grønne uddannelser og 

grøn omstilling skal man turde at prioritere STEM-uddannelserne. Klimaerhvervsskolerne skal således 

være spydspidsskoler, der er dygtige, innovative, som investerer i ny teknologi og har kapacitet til at op-

kvalificere faglærte og lærere på alle skoler. Modellen med de eksisterende videnscentre er ikke til efter-

levelse i denne sammenhæng. Videnscentrene følger ikke med udviklingen, har et for lavt niveau og 

kommer ikke bredt nok ud i forhold til deres område.  
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Kasper Palm, Dansk Metal, påpegede vigtigheden af et fremadrettet fokus på, hvordan erhvervssko-

lerne kan samarbejde med universiteter og professionsuddannelser, da alle er afhængige af hinanden i 

arbejdet med den grønne omstilling. Derudover blev det tilkendegivet, at klimaerhvervsskoler er en dår-

lig idé. Erhvervsuddannelserne bygger på et partsstyret uddannelsessystem, og derfor undredes det, at 

der i Finansministeriets notat kun nævnes den ene part, erhvervslivet. Vi skal være opmærksomme på 

ikke at ødelægge partssystemet. Herudover er det vigtig at diskutere, hvad en ”grøn” uddannelse og –

kompetence er. Det er vigtigt ikke at opdele uddannelser i hhv. ”sorte” og ”grønne” uddannelser, da de 

faglærte kan være begge dele afhængig af, hvad de arbejder med. Hvis den grønne omstilling skal lykkes, 

skal der være gennem lovgivning på områderne og ikke gennem etableringen af tre klimaerhvervsskoler. 

Videnscenterkonstruktionen kan gentænkes ind i den grønne omstilling, selvom de ikke fungerer godt 

alle steder i dag. Herudover kan man måske overveje, hvor mange skoler de teknologitunge hovedfor-

løb skal udbydes på. 

 

Morten Emborg, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne, påpegede, at Kasper Palms, Dansk 

Metal, pointe om hovedforløb kunne være interessant. FHs forslag om en konference med de faglige 

udvalg er god, men der skal også være en løbende dialog med de faglige udvalg, skoler og virksomheder 

om den fremtidige udvikling. Erhvervsskolerne skal, som virksomheder betragtet, nok sørge for at være 

grønne af egen drift, så der er ikke nogen grund til at bruge penge på dette. 

 

Ursula Dybmose, KL, bemærkede, at KL glæder sig til at se en uddybning af oplægget om klimaer-

hvervsskoler. Herudover påpegedes vigtigheden af at huske at inddrage kommunerne som aktører i de 

kommende diskussioner.  

 

Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne, påpegede, at der er to udfordringer 

ved videnscentrene i dag. Den første er, at skolerne ofte gerne vil opfinde den dybe tallerken selv, og 

den anden er, at de ikke har haft en entydig retning, og retningslinjerne har været for diffuse. Hvis disse 

udfordringer håndteres, vil videnscentrene kunne bidrage til den grønne omstilling af skolerne.  

 

Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv, bemærkede, at den grønne omstilling involverer alle er-

hvervsuddannelser, og advarede mod at skabe A- og B-uddannelser og/eller skoler. Der er ikke brug 

for nye uddannelser men løbende udvikling af eksisterende. Der skal være fokus på kvaliteten i uddan-

nelserne, og det mangler der i oplægget om klimaerhvervsskoler. Erhvervsuddannelserne er afgørende i 

den grønne omstilling, men det handler i udgangspunktet om, at der er brug for flere faglærte, og kvali-

teten uddannelserne skal højnes i form af bl.a. ressourcer, materialer og lærerkompetencer. 

 

Nanna Højlund, FH, takkede DA for at inddrage VEU-området i diskussionen og pegede på, at en an-

den interessant diskussion i forlængelse heraf er sammenhængen mellem erhvervsakademierne og er-

hvervsuddannelserne. Hertil kommer, at diskussionen om videnscentrene også er interessant, og erfa-

ringerne fra SOSU-området er bedre, end den som beskrives fra de andre områder. Der bør endvidere 

være et fokus på midler til forskning, da dette bliver afgørende for det ønskede kvalitetsløft af erhvervs-

uddannelserne. Dansk Metals pointe om skolestrukturen og udbuddet af hovedforløb er også interes-

sant.  
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Christina Laugesen, Lederne, tilsluttede sig pointen om vigtigheden ved opmærksomhed på erhvervs-

uddannelsernes rolle i den grønne omstilling og udtrykte bekymring for implementeringsplanen ved kli-

maerhvervsskolerne. Der skal tænkes en struktur, hvor der er en klar vision om synergien, og endvidere 

er koblingen til VEU og opkvalificering også vigtig, da grøn omstilling er et centralt konkurrencepara-

meter for lederne, og de mangler kompetencer til at løfte den grønne omstilling. Stærke erhvervsskoler 

og opkvalificering er en del af svaret på den grønne omstilling.  

  

Claus Eskesen, 3F, pointerede vigtigheden af parternes involvering. Parterne er en garant for, at uddan-

nelsernes indhold svarer til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Der er ikke brug for parallelle uddannel-

ser på klimaerhvervsskolerne, men der er i stedet brug for landsdækkende kompetencer. Både kompe-

tencer og penge knyttet til klimaerhvervsskoler skal tænkes bredere, så flere får gavn af dem. Herudover 

er det vigtigt, at de faglærte under deres uddannelse bliver bekendt med den virkelighed, de kommer ud 

til på arbejdsmarkedet. Det er de faglige udvalgs ansvar at have fokus på udvikling af uddannelserne i 

forhold til den grønne omstilling. 

 

Maria Blenstrup, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, bemærkede vigtigheden at, at man 

ikke differentierer mellem skolerne eller spiller dem ud mod hinanden. Den grønne omstilling og bære-

dygtighed er grundlæggende kompetencer, som skal tænkes ind i alle erhvervsuddannelser. De merkan-

tile uddannelser spiller også en relevant rolle i den grønne omstilling. Klimaerhvervsskoler skal ikke 

blive et projekt, der bliver et skalkeskjul i et forsøg på at få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Kli-

maerhvervsskoler vil ikke i sig selv tiltrække flere elever.  

 

Birgitte Winge, DI, påpegede, at der er forskel på, hvad der kræves, for hver enkelt uddannelse omstil-

ler sig. Derfor skal der være fokus på, hvilket problem der skal løses, hvad målet er, og hvilken effekt 

der ønskes opnået. 

 

Benedicte Dahlberg, Landbrug og Fødevarer, påpegede, at det er vigtigt at have fokus på landbrug og 

fødevareområdet i diskussionen om den grønne omstilling. Det vil være betænkeligt, hvis der sondres 

skarpt mellem ”sorte” og ”grønne” uddannelser. I stedet bør det anses som et spektrum, hvor uddan-

nelserne bidrager på hver deres måde til den grønne omstilling. 

 

Maria Nørby, STUK, bemærkede, at det er ærgerligt, at hvis det er rigtigt, at skolerne ikke kan samar-

bejde om videnscentrene, da der er gjort meget for at komme ud over de tidligere problemer. Hvis vi-

dencentrene ikke fungerer, vil ministeriet meget gerne høre om det, så grundlaget kan forbedres.  

 

Nanna Højlund, FH, bemærkede, at de faglige udvalg skal gives tilstrækkelig tid til at arbejde med bi-

drag til en evt. konference, da udvalgene ikke blev bedt om at melde tilbage om, hvad de arbejder med i 

udviklingsredegørelserne.  

 

Morten Smistrup, FH, takkede for bemærkningerne og påpegede, at diskussionen underbygger vigtighe-

den af erhvervsuddannelsernes rolle i forhold til den grønne omstilling. Rådet udtrykker en opbakning 
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til den forslåede konference og relevansen af at skabe synlighed på de eksisterende indsatser på områ-

det. Rådet har endvidere et stort ønske om klarhed over rammerne for etableringen af klimaerhvervs-

skoler.  

 

Ad dagsordenens pkt. 5 

Høring over udkast til ny elevrådsbekendtgørelse og udkast til ændring af bekendtgørelse om 

institutioner for forberedende grunduddannelse mv. 

Morten Smistrup, FH, bemærkede, at det fremgår af høringsbrevet fra Styrelsen for Undervisning o 

Kvalitet (STUK), at ændringerne i bekendtgørelserne foretages efter ønske fra elevorganisationerne. I 

de fremsendte udkast er således medtaget ændringer, der kan gennemføres inden for de eksisterende 

lovhjemler, mens det fremgår, at ændringsforslag, der kræver lovændring, vil indgå i Børne- og Under-

visningsministeriets løbende arbejde om udvikling af institutionslovgivningen.  

 

Morten Smistrup, FH, konkluderede, at REU ikke har bemærkninger til de to bekendtgørelsesudkast. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6 

Indstilling vedr. forlængelse af forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelse 

Morten Smistrup, FH, bemærkede, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har anmodet 

REU om at afgive indstilling til en midlertidig forlængelse af dette forsøg, der står til at udløbe den 31. 

december 2021. REU har allerede afgivet en positiv indstilling om at permanentgøre forsøget fra 1. ja-

nuar 2022 på baggrund af den politiske aftale herom. Imidlertid er det sket det, at lovforslaget om ud-

strakte uddannelsesforløb for visse elevgrupper, der skulle have været fremsat ved Folketingets åbning, 

er blevet udskudt til senere fremsættelse pga. regeringens ønske om reducering af lovprogrammet. 

 

Morten Smistrup, FH, konkluderede, at REU tilslutter sig den foreslåede forlængelse af forsøget. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7 

Høring over ny SU-bekendtgørelse 

Morten Smistrup, FH, orienterede, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fremsendt et bekendt-

gørelsesudkast i høring med frist senest onsdag den 1. december 2021, kl. 12.00.  

 

Maria Blenstrup, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, påpegede, at man skal være opmærk-

som på, at der er et hul i bekendtgørelsen i forhold til at overføre de sidste tre SU-klip, hvis den ene 

part ikke falder ind i kategorien ”uddannelsessøgende” eller af anden grund ikke har et indkomstgrund-

lag.  

 

Morten Smistrup, FH, takkede for bemærkningen og konkluderede, at formandskabet bemyndiges til at 

færdiggøre REUs høringssvar på baggrund af de faldne bemærkninger. 

 

Ad dagsordenens pkt. 8 

Evt. 

På vegne af REU takkede Morten Smistrup, FH, Lars Kunov for et stærkt samarbejde og dedikation til 

udviklingen af erhvervsuddannelserne. 
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