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Bestyrelsesmøde
Onsdag den 24. marts 2020 kl. 10.00-12.00
– grundet den aktuelle coronavirussituation gennemføres bestyrelsesmødet
som en skriftlig høring

Referat
-på baggrund af de indkomne kommentarer
Deltagere:
Kim Simonsen (U/NORD), formand
Lars Goldschmidt (ZBC), næstformand
Anders A. Frost (TECHCOLLEGE)
Benny Yssing (Den jydske Haandværkerskole)
Christian Grønnemark (U/NORD)
Else Guldager (IBC)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Inger Dahl Nissen (EUC Lillebælt)
Jane Bjerre Siebken (Svendborg Erhvervsskole)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)

Kasper Palm (TEC)
Lars Dyrstrøm (U/NORD)
Mette Lyndgaard Pedersen (Aalborg Handelsskole)
Michael Mathiesen (Rybners)
Nils Borring (Den jydske Haandværkerskole)
Palle Damborg (Mercantec)
Pia Maul Andersen (AMU SYD)
Victoria Grøn Uhrenfeldt (Aalborg Handelsskole)

Tilforordnet Nanna Højlund (SOSU H)
Lars Kunov (DEG)
Nina Olsen (DEG)

Thomas K. Ankersen (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2020 (bilag 1)
Referaterne blev udsendt den 20. februar 2020. Der er ikke indkommet nogen kommentarer, hvorfor
referatet er offentliggjort på DEG’s hjemmeside.
Seneste formandskabsmøde blev afholdt virtuelt den 18. marts 2020.
Referatet af bestyrelsesmødet er vedhæftet som bilag 1 i bilagsdokumentet.
Bestyrelsen godkendte referatet.
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3. Afvikling af DEG-B’s generalforsamlingen 2020 (bilag 2, og bilag 3)
Alle planlagte arrangementer i DEG regi i forbindelse med årsmødet den 21. til den 22. april 2020 i
Odense Congress Center er på grund af coronavirussituationen aflyst.
Formandskabet stiller på baggrund af den højaktuelle situation forslag om, at generalforsamlingen
2020 afholdes som skriftlig høring efter følgende proces. Generalforsamlingshæftet opsættes og
udsendes formelt, hvorefter medlemmerne har mulighed for at kommenterer på beretning, regnskab
og budget, vedtægtsændringsforslag, kontingentforslag, valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af
revisor. Der udarbejdes et forslag til beslutningsreferat, som også sendes til godkendelse.
Der anmodes om bestyrelsens stillingtagen og godkendelse heraf.
Formandens skriftlige beretning er på grund af den aktuelle udvikling ikke helt klar, da den
ekstraordinære situation i forbindelse med coronavirus og nedlukningen af skolerne, har rejst et ønske
fra formandskabet om at få situationen indarbejdet i formandens skriftlige beretning. Udkastet til
formandens skriftlige beretning eftersendes hurtigst muligt.
Der stilles derudover på generalforsamlingen forslag om ændring af opstillingsregler og valg til
bestyrelsen, samt fælles med DEG-L ændring for optagelse af medlemmer (medlemskab af begge
foreninger ved indmeldelse). Begge forslag er indsat som bilag 2 og 3 i bilagsdokumentet. Det
fremsatte forslag om ændring af opstillingsbestemmelserne har bestyrelsen tidligere godkendt på
bestyrelsesmødet den 29. november 2019.
Bestyrelsen har haft mulighed for at tage stilling til den foreslåede proces for afviklingen af
generalforsamlingen som skriftlig høring i denne ekstraordinære situation.
På baggrund af de indkomne tilbagemeldinger, skriftlige som mundtlige, kan det konstateres, at
bestyrelsen tilslutter sig at årets generalforsamling afholdes som en skriftlig høring.
Til orientering er der i forbindelse med forslaget til procedure indhentet både juridisk- og
revisionsmæssige bekræftelse. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan komme indsigelser mod
afholdelsesformen fra medlemsskolerne.
Bestyrelsen godkendte den skriftlige beretning, og havde følgende nedenstående kommentarer:
”Jeg mener ikke vi i bestyrelsen har taget stilling til om vi går ind for en ungdomsuddannelseskommission, og jeg mener heller ikke det har nogen gang på jorden, i forhold til de udmeldinger
ministeren er kommet med.”
”- Det bør nok pointeres at målet om de 25 pct. søgende alene er ift. de helt unge fra grundskolen –
hvad værre er, så falder antallet af de voksne ansøgere jo samtidig.
- Det er fint at lægge op til debat om flere unge skal til at tage en eud efter deres studentereksamen –
men jeg vil foretrække ikke at kalde det ”at tage to ungdomsuddannelser”, der jo lyder som
dobbeltuddannelse, hvilket det i min optik ikke er. Det er jo et indsatsområde at få både flere unge og
flere voksne til at tage en eud og her tænker vi også studenterne med.
- At studenter tager en faglært uddannelse gør det vel ikke til en videregående uddannelse, men nok til
en videreuddannelsesmulighed også for studenter. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i.
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- Der er ikke lige stor begejstring blandt arbejdsgiverne for forslaget om en ungdomsuddannelseskommission, der skal omfatte erhvervsuddannelser – erhvervsuddannelserne er jo meget mere end en
ungdomsuddannelse. Så måske kunne det nedtones?
- Ift praktikpladsspørgsmålet er det fint, at teksten nu peger på, at der bør være fokus på behovet for
faglærte på arbejdsmarkedet og ikke kun på antal praktikpladser. Men Coronakrisen gør nok at det
kortsigtede behov snarere falder end stiger?
- Var det en ide at lade tekststykket om Corona stå først i teksten og ikke sidst?”
”Dejligt at selvstyret bliver nævnt og problematiseret. Rigtig godt at vi står sammen med
lederforeningen. Jeg vil forelå afsnittet bliver strammet op. Arbejdsmarkedets parter og partier skal
forstå hvad det er for en historie der er ved at blive skrevet.”
Alle kommentarer et videresendt til formanden.
Bestyrelsen godkendte fremsættelsen af de to vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen.
4. Årsrapport DEG-B 2019 og Budget 2021 (eksternt bilag 1, eksternt bilag 2, bilag 4 og bilag 5)
Formelt drøfter formandskabet årsrapporten for DEG-B forud for DEG-B bestyrelsesmødet den 24.
marts 2020. I/S-DEG’s årsrapport, samt budget 2021 fremlægges til orientering, da denne er drøftet og
godkendt på I/S bestyrelsesmødet. Begge årsrapporter fremlægges på bestyrelsesmødet, sammen med
forslag til budget 2021 og forslag om fastholdelse af kontingentet, der dog pris- og løntalsreguleres
med samme sats på 1,4% som skolernes taxametre er reguleret med.
Budget 2021 med noter er vedhæftet som bilag 5 i bilagsdokumentet.
Bestyrelsen godkendte DEG-B årsrapporten 2019 sammen med budgettet for 2021. Følgende
kommentarer fra bestyrelsen er i den forbindelse modtaget:
”Økonomien er sund og det giver god mening at fastholde kontingentet på nuværende niveau med de
strukturelle ændringer i sekretariatet, men selvsagt er fremskrivningen på 1,4% rimelig, da det følger
indekseringen skolerne også oplever.”
”Flot og imponerende at man kan ramme så præcist og tæt på 0,-”
Bestyrelsen godkendte fremsættelse af bestyrelsens forslag for kontingent for 2021 på
generalforsamlingen.
5. Selvejet
Drøftelserne af udfordringerne af selvejet blev påbegyndt under det fælles formandskabsmøde den 3.
marts 2020, hvor formandskaberne vendte de forskellige ministerielle beslutninger og krav til
bestyrelser og institutioner, der presser selvejet. For tiden drøftes institutionslandskab og fordeling af
elever politisk, ligesom der administrativt sættes begrænsninger i institutionernes muligheder, fx med
konkrete tiltag for skolernes brug af lånetyper.
Spørgsmålet er, om selvejekonstruktionen reelt er blevet sat under politisk administration.
Nedenfor følger de kommentarer, der er modtaget fra bestyrelsesmedlemmerne:
”Ja, den oplevelser får man, at selvejet er sat under politisk administration. Vores undervisningsminister
har et fokus på en opbygning, der ude lokalt langt de fleste steder faktisk fungere rigtig godt. I vores
region har jeg skolebestyrelser med mange dedikerede udpegede repræsentanter fra begge sider og i
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hverdagen taler vi godt med hinanden om de udfordringer de enkelte skoler har. Selvfølgelig findes der
også skoler, hvor hverken bestyrelsen eller LUU er særlig involveret, men det er jo op til os som de
udpegende instanser at finde de rigtige folk til de steder.”
”Pkt. 5 Selvejet
Endelig. Det er dejligt at se, at der nu (endelig) er opbakning fra bestyrelsesforeningen til aktivt at gå
ind i denne bekymrende udvikling. Det er afgørende at vi står sammen og værner om selvejet. Det er
nøglen til kvalitet, det skal vi kæmpe for.
Med den kontur, der tegnes under den nuværende minister, står det klart, at vi som sektor risikerer at
blive sat under administration, under en organisation/enhed der enten er, eller vil blive, etableret i
undervisningsministeriet.
Al ledelses- og bestyrelsesudvikling samt – arbejde, der er sket gennem mange år, bliver med en let
hånd fejet af bordet med argumenter, der funderes i få uheldige sager og mere eller mindre usaglige
argumenter. Ingen tvivl om, at vi alle i sektoren kunne gøre det bedre på en række områder, og vi
naturligvis skal gribe i egen barm og sætte retningslinjer/code of conduct. Men fra centralt hold har
man valgt, i stedet for at pointere det, og motivere og hjælpe sektoren med et ”kærligt” los i bagen, så
bliver det i stedet – ”når I nu ikke selv kan, så må vi jo”.
Rolig nu, vil nogen måske sige – det går nok ikke så galt. Men vi ser allerede de første foruroligende
tegn i den retning, nemlig fordelingsmodellerne – den totalstyring af elevoptaget, så vi bliver
præsenteret for, som jo vil medføre:
1) Kraftig reduktion af ledelsesrummet (reduktion af kvaliteten af uddannelserne samt vanskeligere at
rekruttere dygtige ledere til gymnasierne)
2) En afskaffelse af konkurrencen – (reduktion af kvalitet samt produktivitet)
3) En afskaffelse af muligheden for at vælge gymnasium – (ødelæggende for elevernes rettigheder og
motivation samt stor sandsynlighed for øget snyd samt ”skæve” studieretningsvalg for at kunne påvirke
institutionsvalg.)
Selvom vi her taler om selvejet, bliver jeg nødt til at minde alle om, at tingene hænger uløseligt
sammen. HHX og HTX har ikke været underlagt samme elevfordelingsmekanismer som STX. Dette
skyldes dels, at de uddanner en mindre elevgruppe, men først og fremmest, at de udspringer af
erhvervsuddannelserne og først for nylig er blevet lagt ind under samme lovgivning som STX. Vi kommer
simpelthen af noget andet end de gamle latinskoler, som er STXs baggrund.
Erhvervsskolerne har brugt frihedsgraderne til at forbedre kvaliteten, uddannelseskulturen og
søgetallet, hvilket betyder, at nogle af disse i dag har et bedre ry, mere tiltrækningskraft og bedre
uddannelsesmiljøer end nogle STX og HF.
Jeg kan tale for mig selv: på vores skole har vi helt konkret brugt friheden/selvstyret til at:
Foretage en komplet ændring af organisationen de sidste 20 år
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-

Ændre helt grundlæggende ved uddannelseskulturen, så faglighed, stolthed, stræbsomhed og
ambition har erstattet adfærdsproblemer, utryghed og vigende faglighed
Øget søgningen med adskillige hundrede procent
Startet nye studieretninger, der motiverer de unge og giver dem mod på at studere
Ændret elevoptaget, så der i højere grad optages elever, der ønsker at studere
Udbyttet har været en elevgruppe, der i langt højere grad får noget ud af deres undervisning, som føler
et ansvar for deres uddannelsessted, som indgår i et socialt fællesskab og som kommer godt videre til
arbejde og videreuddannelse.
Så for at bevare selvejet er jeg sikker på vi må gå dybt ind i fordelingsproblematikken også.
Erhvervsskolerne – helt generelt - er ungdomsuddannelsesinstitutioner, der har håndteret udfordringer
med adfærdsproblemer, sociale spændinger, dårlig studiekultur mv. – hos os ved at sætte den faglige
barre op og øge kvaliteten, andre steder ved at fokusere på specielle målgrupper, særlige profiler. Det
har vi – som sektor helt generelt - haft succes med. Vi bliver nødt til at fastholde, at STX´s problemer
ikke er vores! Vi spørger ikke, hvor eleverne kommer fra, men hvad de ønsker for deres fremtid og
hvordan vi kan hjælpe dem med at komme derhen. Hvis de foreslåede modeller indføres, vil det få store
omkostninger for både eleverne og uddannelsesstedet samt mulighederne for at håndtere problemer,
som de opstår. Erhvervsskolerne har længe været under-dog, og vi har kæmpet os til succes, og til at det
pludselig er ”legalt” at gå på et andet gymnasium end det almene. Hvis erhvervsskolerne mister
friheden og de unge mister retten til at vælge, vil det i høj grad være de unge, der kommer til at betale
prisen.
Og fra et organisationssynspunkt, bør vi vel også til at stille os selv det spørgsmål; hvad skal bestyrelser
og ledelser egentlig skal lave, når ministeren har fået sin nye organisation på plads? Arbejdsmarkedets
parter kommer til i en ny form for trepartsforhandlinger med undervisningsministreret som tredjepart at
fastlægge hvordan og hvad der skal ske i sektoren. Eller sagt på en anden måde. Det vil dræne alt
initiativ ud af alle ledelser og bestyrelser som vil blive ændret til administrative organer.
Ovennævnte betragtninger vil blive medinddraget i det fremtidige interessearbejde vedrørende selvejet,
som DEG vil tage fat på i år.
6. Eventuelt
Orienteringsbilag:
De sidste bilag til dagsordenens bilagsdokument er orienteringsbilag, hvor bestyrelsen kan læse om
emner, initiativer og lignende, som ikke skal kommenteres på bestyrelsesmødet, men som det kan
være interessant for bestyrelsen at vide noget om. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at et
orienteringspunkt skal drøftes, gøres formanden opmærksom på dette. Dog kan orienteringsbilaget
blive inddraget i drøftelser af enkelte dagsordenspunkter.
Indhold af orienteringsbilag:
Der er ikke indsat orienteringsbilag.
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Kommende møder i 2020:
•
•
•

•
•

DEG-B bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 16-17, Odense Congres Center (aflyst)
DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 17-18.30, Odense Congres Center
(aflyst)
DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 21. april 2020 kl. 12-12.30, Odense Congres Center
(aflyst – der udsendes forslag til et referat til skriftlig høring, for at sikre den vedtægtsbestemte
konstituering af bestyrelsen indenfor tidsfristen)

•

Formandskabsmøde den 12. maj 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal
Fælles formandskabsmøde DEG-B & DEG-L den 26. maj 2020 kl. 10:30 – 12:30, Ny Vestergade 17, 2.
sal
DEG-B bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

•
•

Formandskabsmøde den 12. august 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal
DEG-B bestyrelsesmøde den 25. august 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

•

Fælles formandskabsmøde DEG-B & DEG-L den 9. september 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade
17, 2. sal

•

I/S Bestyrelsesmøde den 6. november 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

•
•

Formandskabsmøde den 11. november 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal
DEG-B bestyrelsesmøde den 27. november 2020 kl. 10-14, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende
julefrokost (sted tilgår)
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