
Forretningsorden for Rådet for Ungdomsuddannelser Forretningsorden for Rådet for 

Ungdomsuddannelser  

Rådets opgaver og organisation  

§ 1. Rådet for Ungdomsuddannelser har til opgave at rådgive undervisningsministeren om tværgående og fælles 

emner og udfordringer for ungdomsuddannelsesområdet, herunder om:  

1) faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger,  

2) sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål, herunder om elevernes 

udbytte af undervisning og læringsaktiviteter,  

3) evaluering og kvalitetsudvikling,  

4) elevernes trivsel,  

5) at alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan,  

6) den samlet set bedst mulige mindskelse i ungdomsuddannelserne af betydningen af social baggrund i 

forhold til fagligt resultat,  

7) institutionelle udviklingstendenser, herunder virkningen af fusions- og campusdannelser, og  

8) overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og overgange mellem ungdomsuddannelse og 

videregående uddannelse.  

Stk. 2. Rådet kan iværksætte forskning og inddrage forskningsresultater i sin rådgivning.  

Stk. 3. Undervisningsministeren kan forelægge spørgsmål om ungdomsuddannelser for rådet.  

 

§ 2. Formandskabet afrapporterer årligt til undervisningsministeren om rådets virksomhed med forslag til initi-

ativer, der styrker kvaliteten i af ungdomsuddannelserne.  

Stk. 2. Afrapporteringen afgives efter drøftelser i rådet og ledsages af et referat af medlemmernes synspunkter 

under rådets drøftelser.  

Stk. 3. Andre udtalelser til undervisningsministeren afgives af formandskabet under iagttagelse af bestemmelserne 

i stk. 2.  

Stk. 4. Rådet inviterer årligt undervisningsministeren til et møde med henblik på at drøfte det kommende års 

arbejde.  

 

§ 3. Rådet ledes af et formandskab bestående af 5-7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende ungdoms-

uddannelserne. Undervisningsministeren udpeger formandskabet. Blandt formandskabets medlemmer udpeger 

ministeren rådets formand.  

Stk.2. Rådets øvrige 17 medlemmer udpeges af undervisningsministeren efter indstilling fra følgende 

organisationer:  

1) 1 medlem efter indstilling fra KL.  

2) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner.  

3) 1 medlem efter indstilling fra FTF.  

4) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.  

5) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.  



6) 1 medlem efter indstilling fra Akademikerne.  

7) 2 medlemmer efter fælles indstilling fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og  

8) Handelsskolernes Lærerforening.  

9) 4 medlemmer efter fælles indstilling fra Gymnasieskolernes Rektorforening, Lederforeningen for VUC, 

Danske Erhvervsskoler – Lederne, Danske SOSU-skoler, Danske Landbrugsskoler og 

Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler.  

10) 1 medlem efter indstilling fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.  

11) 1 medlem efter indstilling fra Erhvervsskolernes Elevorganisation.  

12) 1 medlem efter indstilling fra Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.  

13) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.  

14) 1 medlem efter indstilling fra Danske Universiteter.  

Stk. 3. Undervisningsministeren udpeger stedfortrædere for de rådsmedlemmer, der er nævnt i stk. 2 efter 

indstilling fra de nævnte organisationer i stk. 2. 

Stk. 4. Indstilles der ikke medlemmer i henhold til stk. 2, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet fungerer 

uden de pågældende medlemmer.  

Stk. 5. Formandskab og øvrige medlemmer udpeges for en periode på 3 år. De i stk. 2, nr. 9 - 11, nævnte 

medlemmer udpeges dog kun for 1 år. Rådets medlemmer kan genudpeges.  

 

Kapitel 2  

Sekretariatet  

§ 4. Undervisningsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for råd og formandskab.  

Stk. 2. Sekretariatet deltager i rådets møder.  

 

Kapitel 3  

Rådets møder mv.  

§ 5. Rådet holder møde mindst to gange årligt.  

Stk. 2. Formandskabet indkalder til ordinære møder i rådet med mindst 3 måneders varsel. Øvrige møder 

indkaldes af formandskabet på egne vegne eller efter anmodning fra rådets øvrige medlemmer med mindst 14 

dages varsel og skal være afholdt senest en måned efter modtagelsen af en anmodning fra rådets medlemmer. 

Indkaldelse af møde efter anmodning fra rådets øvrige medlemmer kan ske efter skriftlig anmodning fra mindst 

3 af rådets øvrige medlemmer med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Anmodning om indkaldelse til 

rådsmøde sendes til sekretariatet.  

Stk. 3. Sekretariatet udsender senest 14 dage før et rådsmøde materiale til dagsordenspunkterne.  

 

§ 6. Rådets møder er ikke offentlige.  

 

§ 7. Et medlem skal så vidt muligt give meddelelse om fravær.  



Stk. 2. Er et medlem af rådet forhindret i at deltage i et møde, kan der sendes en stedfortræder. Ved fravær kan 

rådsmedlemmet i øvrigt sende en skriftlig udtalelse til formandskabet til brug for referatet.  

 

Referat  

§ 8. Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat af rådets møder.  

Udkast til referat sendes i høring blandt rådets medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse. 

Formandskabet har ansvaret for den endelige udarbejdelse af referatet.  

Stk. 2. Rådets medlemmer kan få optaget skriftlige kommentarer i et appendiks til referatet.  

 

Kapitel 4  

Ikrafttræden mv.  

§ 9. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutning om at ændre forretningsordenen træffes ved almin-

deligt stemmeflertal.  

Stk. 2. Forretningsordenen offentliggøres på rådets hjemmeside.  

 

§ 10. Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelsen i rådet.  

Forretningsordenen er vedtaget på møde i Rådet for Ungdomsuddannelser den 26. januar 2015. 


