
 

Beslutningsreferat FUE-møde 
 
Den 25. februar 2021 kl. 12.00 – 14.30 
Virtuelt - Teamsmøde 
 
Deltagere: 
Mogens Fonseca Pedersen 
Bettina Bøgelund Hansen 
Mona Stenskrog 
Karoline Grønbæk Hansen (deltog i punkt 1, 2, 5 og 6) 
Gerda K. Thomassen 
Rikke Kristensen 
Sixten Wie Bang, sekretariatet (deltog i punkt 1, 2, 5 og 6) 
Eva-Carina Nørskov, sekretariatet, ref. 
 
Afbud: Jette Sonny Nielsen, sekretariatet. 
 
 
0. Supplerende punkt – Regeringens og 10 partiers aftale om forlængelse af 
uddannelsesaftaler og SKP 

 
Regeringen og en række partier har i februar 2021 indgået en aftale om håndtering 
af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i 
grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. 
 
Af aftalen fremgår det, at beslutning om forlængelse af uddannelsesaftaler foreta-
ges lokalt af skolerne. Uddannelsestiden besluttes af faglige udvalg. 
 
FUE har besluttet at godkende ansøgninger om forlængelse af uddannelsestiden 
relateret til aftalen, og at sekretariatet bemyndiges til at sagsbehandle ansøgnin-
gerne. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
  

Dagsorden blev godkendt. 
  
2. Godkendelse af referat fra møde 15. september 2020 

 
Referat fra 18. november 2020 godkendt i skriftlig høring 3. december 2020. 
Der var ikke yderligere bemærkninger, og referatet er godkendt.  

 
 
Sager til beslutning: 
 
3. Aktivitetsplan  
 

Aktivitetsplanen blev taget til efterretning. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
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4. Datarapport for ernæringsassistentuddannelsen 

 
FUE kvitterede for rapportmaterialet, både indhold og form, og fremhævede at 
det giver udvalget en god mulighed for at monitorere centrale nøgletal. Udvalget 
besluttede, at halvårsrapporter skal formidles på hjemmesiden, og at der i det 
kommende nyhedsbrev skal linkes til rapporten.  
 
Udvalget vurderede, at rapporten vil blive godt modtaget hos de lokale uddannel-
sesudvalg, og fandt det væsentligt, at der lokalt arbejdes med resultaterne. Ud-
valget besluttede, at de lokale uddannelsesudvalg i det kommende nyhedsbrev 
skal opfordres til at sætte halvårsrapporten på dagsordenen for deres kom-
mende møde, og vil bede om deres refleksioner på baggrund af resultaterne. 
 
Udvalget havde følgende ønsker/spørgsmål: 

• Figur 1.1.1, side 6. Udvalget ønsker information om antal nye elever 
(elevtilgangen), når data for hele 2020 foreligger. 

 
• Figur 1.3.1 side 20, Figur 1.3.2 om udviklingen i indgåede uddannelses-

aftaler og skolepraktikaftaler på ernæringsassistentuddannelsen. Udval-
get har et ønske om, at skolepraktikaftaler i lighed med de ordinære ud-
dannelsesaftaler opgøres på institutionsniveau. 
 

• Figur 3.1.2, side 32, om beskæftigelsesfrekvenser, fordelt på skoler. Ud-
valget bad sekretariatet undersøge, hvorfor ikke alle udbydende skoler 
fremgår af figur 3.1.2. Sekretariatet har efterfølgende undersøgt, at dette 
skyldes at skoler, som har færre end 15 elever det pågældende år, ikke 
fremgår.  

 
 
5. Trepartsaftale – flere lærepladser og entydigt ansvar 

 
Formanden orienterede om, at han og næstformanden den 23. februar 2021 del-
tog i møde hos Undervisningsministeren om trepartsaftalens indhold. Sixten ori-
enterede om de nye ansvarsflader mellem de faglige udvalg og det praktikplads-
opsøgende arbejde på skolerne, samt de økonomiske rammer. Indsatserne 
kommer til at være betydelige og vil løbe i minimum fem år fremover. Det er der-
for vigtigt med et grundigt forarbejde som grundlag for udvalgets beslutning om 
de konkrete indsatser, så der er sammenhæng mellem udfordringer, indsatser, 
økonomi og de administrative/formelle krav fra centralt hold. Kriterier for målop-
fyldelse samt formelle rammer for administration af midlerne er endnu ikke ud-
møntet.  
 
Udvalget havde en drøftelse af indhold og intentioner i trepartsaftalen, og formu-
lerede forskellige indgange til at få etableret indsatserne. FUE besluttede, at se-
kretariatet på baggrund af det allerede etablerede datagrundlag, udarbejder et 
oplæg med forslag til indsatser begrundet i en kobling mellem kriterier for målop-
fyldelse (allerede definerede og de forventede), data for ernæringsassistentud-
dannelsen og de udviklingsområder, som kan udledes af disse.  
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Udvalget bemærkede, at de afsatte midler for 2021 forventes at skulle være 
brugt i indeværende år, og at skolebestyrelserne for de deltagende skoler skal 
inddrages, som det også er angivet i trepartsaftalen. FUE bemærkede videre, at 
det er væsentligt, at det faglige udvalg sætter rammen for projekterne og sikrer 
evaluering og opfølgning. 
 
FUE besluttede videre, at der skal udarbejdes et brev om FUE’s intentioner og 
tilgang til arbejdet med trepartsaftalen til skolerne med flere. 

 
FUE besluttede tillige, at sekretariatet til næste møde udarbejder en oversigt 
med data om tidlig aftaleindgåelse, frafald og godkendelse af praktiksteder i de 
enkelte lokalområder. 

 
Endelig besluttede FUE, at sekretariatet, når der er en afklaring fra STUK om ud-
møntningen, sender et oplæg til FUE - med proces og forslag til indholdsmæs-
sigt fokus for indsatser. Sendes i skriftlig høring forud for udvalgsmødet i maj, 
med henblik på at fastlægge rammerne, så indsatserne kan konkretiseres på 
mødet i maj, for igangsætning af prioriterede aktiviteter efter mødet. 
 

 
6. Forenkling af beskrivelsessystemet 

 
Sixten informerede om, at sekretariatet indgår i et pilotarbejde med STUK om 
forenklinger i beskrivelsessystemet, og at der på nuværende tidspunkt foreligger 
begrænsede retningslinjer for arbejdet. FUE godkendte indstillingen om, at når 
der fra STUK foreligger konkrete planer og tidsangivelser for opgaver, udarbej-
der sekretariatet et oplæg til opgaveløsning og procesplan for august 2021 – maj 
2022, som FUE kan drøfte og beslutte på et FUE-møde, alternativt i skriftlig hø-
ring. FUE vil inddrage relevante ressourcepersoner i processen. 

 
 
7. Årsmødeplan 
 

Udvalget besluttede, at sekretariatet udsender doodles med datoer til udvalgs-
møder i 2021 og for februar 2022. 
 
FUE drøftede et eventuelt møde med koordinatorgruppen, som afholdt de fore-
gående år. FUE er indstillet på at mødes med uddannelseskoordinatorerne, i 
2021, hvis koordinatorgruppen har behov for det og selv tager initiativ hertil. 

 
Udvalget godkendte at afholde et FUE-møde på SDE i september 2021 og på 
HRS, Valby i september 2022. Skolerne orienteres herom. 
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Orientering: 
 
8. Orientering 
 

Meddelelser – elevsager 
Udvalget har siden november 2020 behandlet 6 ansøgninger om forlængelse af 
uddannelsesaftaler. Alle imødekommet. 
Udvalget havde ingen kommentarer 
 
 
Status på videoprojekt med Plotworks 
Projektstart/optagelse udsættes på grund af Corona-situationen. Når restriktio-
nerne løftes, retter sekretariatet henvendelse til de tre location-køkkener, som in-
viteres til at deltage. 

 
 
Status for ny hjemmeside 
Udviklingen af den ny hjemmeside forløber planmæssigt. Der forventes lancering 
ultimo marts, som planlagt. 
 
Gerda kommenterede til punkt 8, bilag 3 at det skal fremgå, at det er Karoline 
Grønbæk Hansen, som repræsenterer A-siden. 
 
 
STUK’s brev til skoler om udmelding af pulje til bedre uddannelsesdækning af 
eud m.v. 
STUK udsendte 1. februar 2021 brev til udbydere af erhvervsuddannelser og 
gymnasiale uddannelser med orientering om muligheden for at ansøge om mid-
ler fra pulje til bedre uddannelsesdækning med erhvervsuddannelser, hhx og 
htx. Puljen udmøntes i perioden 2020-2023. 
Der lægges op til, at de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg inddrages i 
koordineringen med hensyn til grundforløbets 2. del og hovedforløb.  
 
Udvalget havde ingen kommentarer 
  

 Høringssvar vedrørende eud-digitalisering af skole- og uddannelsesbeviser 
Ændringerne vil medføre administrative større opgaver for faglige udvalg/sekre-
tariatet, hvilket FUE har bemærket i sit høringssvar. 
 
Mona kommenterede (+ med reference til LUU-referat) at hun har modtaget en 
henvendelse vedrørende medaljekonceptet. Formanden gjorde opmærksom på, 
at alle samarbejdspartnere, skoler og lokale uddannelsesudvalg ved forespørgs-
ler og feedback kan anvende mailen fue@sevu.dk. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fue@sevu.dk
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Orientering om faglærerseminar 21. januar 2021 
Ghita og Christian fra STUK orienterede om sidste nyt fra ministeriet 
 
Gerda, FUE gennemgik valgfrie uddannelsesspecifikke fag inklusive AMU prøve.  

 
Ulla Bach Jensen, EUC Nord gennemgik de nye mål og skolevejledning, herun-
der baggrunden for de valg der er truffet undervejs. Og gennemgik de spørgs-
mål, der allerede èr stillet til FUE, om den nye bekendtgørelse/svendeprøve (jf 
FAQ’en, som er udarbejdet til hjemmesiden og ajourført med spørgsmål fra fag-
lærerseminaret). 
 
Udvalget bemærkede, at der ved det næste faglærerseminar kunne være et op-
læg/udarbejdes informationsmateriale om opgaverne i det faglige udvalg. 
 

 Syv LUU-referater 
Modtaget til orientering fra EUC Nord, CELF, EUC Nordvestsjælland, Kold Col-
lege, Rybners, Tech College (2). 
 
Udvalget havde ingen kommentarer. 

 
 
9. Eventuelt  
 Der var ikke noget til eventuelt. 
 
 


