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Dagsordenspunkt 3 

Bilag 3.d. Eksterne møder 
___________________________________________________________________ 

 
Rådet for Børns Læring 
 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
 
Rådet for de grundlæggende Erhvervsuddannelser (REU)  
 Arbejdsgruppe vedrørende de forberedende tilbud i overgangen mellem grundskole og 

erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelsen (egu) samt kombineret 
ungdomsuddannelse (KUU). 

 Dialoggruppe om aftalen ”Fra Folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” 
 Arbejdsgruppe vedrørende grundforløb+ 
 Udvalg til forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem 
 Følgegruppe for regeringens naturvidenskabsstrategi 
 Efteruddannelsesudvalg for EUD 
 Digitaliseringspanel for ungdoms- og voksenuddannelsesområdet (under STIL/BUVM) 
 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Repræsentantskab 
 Undervisningsministeriets følgegruppemøde til satspuljeinitiativ til forebyggelse af 

radikalisering og social kontrol 
 
Følgegruppe vedrørende indvandrerlærernes efteruddannelse 
 
Følgegruppe i tilknytning til lov om undervisning i dansk som andetsprog   for voksne 
udlændinge 
 
Følgegruppen for kvalitetsundersøgelse af Danskuddannelse 
 
 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) (fra 01.01.2019) 
 Hovedbestyrelse 
 Udvalg: 

Beskæftigelse, erhverv, integration og socialpolitik 
 Arbejdsgruppen om bedre integration på arbejdsmarkedet 
 Arbejdsgruppe om uddannelse og opkvalificering af ledige 
 Teknisk arbejdsgruppemøde om IGU 
Uddannelse og forskning 
 Arbejdsgruppe om 10. klasse  
Arbejdsmiljø 
Arbejds- og ansættelsesret 
Organisationsudvikling 
 Arbejdsgruppe om lokalstruktur 
 Arbejdsgruppe om organisering- og kapacitetsopbygning 
 Sekretariat 
OK-følgegruppen  
 

 
FTF (indtil 01.01.2019) 
 Forretningsudvalg 
 FTF’s udvalg om Velfærd, Vækst og Beskæftigelse 
 FTF’s udvalg om uddannelse 
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 Sekretariatsforum i Beskæftigelse 
 Sekretariatsforum for økonomisk politik 
 
 
Ulandssekretariatet (herunder som en del af baglandet i fagbevægelsens udviklings- 
og solidaritetsarbejdes ressourcenetværk) 
• Bestyrelse  
• Teknisk rådgivning 
 
Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) 
 Forretningsudvalg 
 Arbejdsudvalg 
 Uddannelsespolitisk arbejdsgruppe 
 Danske Lærerorganisation International (DLI) 
 
Education international (EI) 
 
European Trade Union Committee for Education (ETUCE) 
 
Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS) 
 Styrelse  
 Sektor for ungdomsuddannelse og voksenuddannelse 
 

 

Eksterne sammenhænge hvor Uddannelsesforbundet er med og møder af mere 
tilbagevendende karakter 
  
 Koordinationsudvalget med Uddannelseslederne 
 Centralorganisationernes Fællesudvalg 
 Forhandlingsfællesskabet 

 Repræsentantskab 
 Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 
 Lærernes Centralorganisation (LC) 

 Forretningsudvalg 
 Repræsentantskab 
 LC-revisor 

 FTF-A 
 Lærernes A-kasse 

 Hovedbestyrelse 
 Lærernes Pension 
 Bestyrelse 
 BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø, BFA 
 De statslige lærerorganisationer 
 Tjenestemændenes Låneforening 
 Tjenestemændenes forsikring 
 Forbrugsforeningen 
 Lån og Spar bank A/S 
 Det Kriminalpræventive Råd 

 Det Kriminalpræventive Råd - Udvalget for børn og unge 
 DKR’s arbejdsgruppe for forebyggelse af involvering i bande- og rockergrupperinger 

 Dansk Sprognævn 
 Center for Ungdomsforskning (CEFU) 
 CEVEA 
 Bestyrelsen for DEG-bestyrelserne (medarbejderrepræsentant for 

erhvervsskolebestyrelsernes medarbejderorganisationer) 
 Arbejdermuseets forbundspanel 
 Koordinationsudvalget med Uddannelseslederne 
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 Nationalt Center for Erhvervspædagogik 
 Uddannelsesudvalg for Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) 

 VIA University College,  
 Uddannelsesudvalg 
 Referencepanel  

 Uddannelsesfonden på det private område (FOAS) 
 Dialogforum for demokratisk dannelse på erhvervsuddannelserne 
 Fondsgruppen for Lærernes Centralorganisation 
 Den indstillende komite for LB Fonden og LB Foreningens Fond 
 Det Rådgivende Udvalg, CFU, UC Syd 
 Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 
 Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) 
 Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) 
 Modstrøm (FGU-elevernes organisation) 
• EUD BUSINESS netværket 
• Politisk værksted om handicap og ungdomsuddannelse arrangeret og initieret af Danske 

Handicaporganisationer (DH) 
• Fonden for Entreprenørskab 
• Årets DEP-opgave 
• Referencegruppe for TALIS 
• Referencegruppe for PISA 
• STU Alliancen  
• Ligeværd  
• EGU Region Hovedstaden netværksmøder 
• Bedømmelsesudvalget for årets Diplom i Erhvervspædagogik (DEP) 
• EUD bidragsgruppe til Danmarks Læringsfestival (BUVM, STIL) 
• Referencegruppe for Center for it i undervisningen (CIU) 
• Møder med uddannelsesordførere i Folketinget 
• Sektorfølgegruppe med børne- og undervisningsministeren vedrørende COVID.  
 
Uddannelsesforbundet har i perioden afholdt kontaktmøder med 
 Danske HF og VUC 
 Produktionsskoleforeningen (PSF) 
 Forstanderkredsen for produktionsskoler 
 FGU-Danmark 
 KUU kompetenceudviklingsfølgegruppe  
 Kommunernes Landsforening (KL) 
 FGU Interessantfølgegruppe (under BUVM) 
 Interessenter på ungdomsskoleområdet  
 Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) 
 Danske Erhvervsskoler og gymnasier (DEG) 
 Handelsskolernes Lærerforening (HL)  
 Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 
 Frie Skolers Lærerforening (FSL)  
 
Faste møder i forbindelse med konkrete politiske tiltag og indsatser 
 DK for velfærd 
 Fagbevægelsens 8. marts-initiativer 
 Uddannelsesalliancen 
 Det Sociale Netværk/Headspace 

  
 
Eksterne samarbejder  
• ekspert10 – alternativ ekspertgruppe om 10. klasse 
• Samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om Konferencen ORD21  
• Folkemøde på Bornholm: 2018, 2019 
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• Visionsarbejde på VUC med Danske HF og VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening  
• Dialogforum for EUD 
• Kontaktudvalg for interessenter på VUC 

 
 
 


