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Repræsentantskabsmødet og formandsskift 

Ved repræsentantskabsmødet i april 2011 fratrådte Flemming Steen Christensen som formand, en post han 

har haft siden 1995. Bo Svane Møller, Danmarks Vejlederforening, blev samtidig valgt som ny FUE-formand 

for to år, og jeg, Lotte Klein, blev valgt som næstformand.  

 

Bestyrelsesmøder 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Disse har ligget i januar, marts, maj , august og november 2011, 

alle afholdt på TEC Frederiksberg. 

Bestyrelsesmøderne har i 2011 været tematiserede med eksterne oplægsholdere. Således var Studievalgs-

mødet repræsenteret ved to regionale centerledere Per Krabbe og Torben Theilgaard; og mødet om e-

vejledning var repræsenteret ved chefen Kirsten Hahn. Denne mødeform vil blive søgt fortsat i den 

kommende periode med oplæg fra øvrige aktører indenfor dansk vejledning. 

 

Hjemmesiden 

Vores hjemmeside www.fue.dk har været inaktiv i en lang periode. Siden er nu oppe igen takket være en 

vedholdende og kompetent indsats fra Kirsten From (Vejlederforeningen SKUD), og bestyrelsen arbejder 

videre med at udvikle siden, så den på længere sigt kan blive et virtuelt mødested og bibliotek for alle 

vejledere i Danmark.  

Det er tanken at hver FUE-forening får en lokal redaktør, og at hjemmesiden også skal linke til 

foreningernes egne hjemmesider og vice versa. 

 

De tilsluttede foreninger 

I perioden har vejlederforeningerne for Gymnasiet/HF/VUC, Handelsskolerne og Teknisk Skole fusioneret i 

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening med tre sektioner. SOSU-vejlederforeningen overvejer samtidig 

sin fremtidige rolle. 

 

Økonomisk støtte 

Efter ansøgning har FUE støttet etablering af Grønlands Vejlederforening med et beløb på 3000 kr. 



Nordisk FUE 

I 2011 overdrog FUE formandsskabet af Nordisk FUE til Norge efter en særdeles engageret og kompetent 

formandsperiode med Helene Valgreen som formand og Knud Frandsen som næstformand og kasserer. 

Formandsperioden kulminerende med et seminar på Island i eftersommeren 2010.  

I perioden efter Repræsentantskabsmødet 2011 har Knud Frandsen og Bo Svane Møller været FUEs 

repræsentanter i Nordisk FUE 

Knud Frandsen, mangeårigt medlem af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse og i de sidste år FUEs 

engagerede repræsentant i Nordisk FUE, afgik ved døden i november 2011. Æret være hans minde. 

Økonomi 

I forbindelse med valg af ny kasserer er der samtidig skiftet bank til Danske Bank. For økonomi henvises til 

Janni Rosendahls fremlæggelse af regnskabet. Det har på grund af manglende tilbagemelding fra tidligere 

formand og tidligere kasserer ikke været muligt at kortlægge de udestående forhold fra før 2011, der er 

omtalt i referatet fra Repræsentantskabsmødet 2011 

 

 

Februar 2012, Lotte Klein, formand for FUE 

 


