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Kære Gert Møller 

 

Tak for dit brev af 10. oktober 2019 om det studieadministrative system 

og kompetenceudviklingsprogrammet. 

 

Efter mine oplysninger er der blandt FGU-institutionerne både gode og 

dårlige erfaringer med at anvende det nye studieadministrative system, 

som institutionerne er gået sammen om at købe.  

 

Der er dog enighed i aftalekredsen om at reservere op til 10 mio. kroner 

af FGU-tilpasningsmidlerne i 2020 til yderligere it-udgifter for institutio-

nerne, der bl.a. kan udmøntes til at støtte udviklingen af et system, der 

understøtter pædagogik og læringsforløb i FGU. Derfor udvides ud-

møntningskriterierne for tilpasningsmidlerne i 2020, så FGU-

institutionerne kan ansøge om støtte til it-udgifter. 

 

Kompetenceudviklingsforløbene er, som du skriver, en helt central del af 

implementeringen og etableringen af FGU, hvor forløbene bl.a. skal un-

derstøtte en fælles professionsidentitet og udvikling af undervisningens 

praksis i forhold til formål med og indhold i FGU.  

 

Du efterspørger, at den enkelte FGU-institution i institutionsudviklings-

aftalen for 2020 skal kunne justere og tilpasse det centralt fastlagte pro-

gram til de lokale udfordringer.  

 

Det kan institutionen allerede inden for de nuværende rammer. FGU-

Institutionerne behøver ikke vælge de seks forløb udviklet af professi-

onshøjskolerne. Institutionerne kan frit vælge både andre leverandører og 

forløb, så længe forløbene er FGU-relevante ved at indeholde mindst ét 

emne ud af 19 relativt brede indholdsemner, beskrevet i Vejledningen om 

pulje til kompetenceudvikling for lærere og ledere i FGU.  
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Der er i høj grad med puljematerialet lagt op til, at kompetenceudvik-

lingsforløbene skal understøtte den lokale praksis, herunder kollegialt 

samarbejde og samarbejdsrelationer om den fælles opgave, som du også 

efterspørger.  

 

Jeg har bedt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om at indkalde 

FGU-Danmark til et snarligt møde for at drøfte behovet for yderligere 

fleksibilitet i forhold til institutionsudviklingsaftalen. Herefter vil styrel-

sen se på eventuelle løsningsmuligheder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 


