
 

 

 

Kommissorium for Fagudvalg for Uddannelse under  

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

 

§ 1 Rammebetingelser på grundlag af Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og 

Videnscenter 

Ifølge Bekendtgørelse nr. 1501 af 10. december 2013 om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

(FUV) udarbejder rektor for FUV kommissorium for Fagudvalg for uddannelse. Kommissoriet skal 

godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen nedsætter Fagudvalget efter indstilling fra rektor. 

 

§ 2 Forhold mellem fagudvalg og bestyrelse 

Fagudvalget er et rådgivende organ, der skal bidrage til sikring af udvikling af FUVs 

uddannelsesopgaver. 

Fagudvalget rådgiver rektor, bestyrelse og uddannelsesleder. Fagudvalget har ingen 

beslutningskompetence. 

 

§ 3 Fagudvalgets opgave 

Fagudvalget rådgiver, understøtter og inspirerer i forbindelse med udvikling, strukturering og 

evaluering af FUVs uddannelsesudbud af såvel obligatorisk som fri karakter herunder afklaring af 

potentielle eksterne finansieringsmuligheder.  

Fagudvalget sikrer kontinuerlig samtale med relaterede uddannelsesudbydere og dialog med relevant 

uddannelsesteori og erfaring på andre uddannelsesområder. 

 

§ 4 Sammensætning og beskikkelsesperiode 

Fagudvalget sammensættes, således at det kan understøtte, rådgive og inspirere bestyrelse og rektor i 

udvikling og varetagelsen af opgaverne for Uddannelse, jf. § 4 i bekendtgørelsen om Folkekirkens 

Uddannelses- og Videnscenter. 

 

 



 

Fagudvalget består af: 

 En repræsentant for Københavns Universitet 

 En repræsentant for Aarhus Universitet 

 Optil 4 yderligere medlemmer kan indstilles af rektor og godkendes af bestyrelsen 

 Rektor og uddannelsesleder er fødte medlemmer af Fagudvalget  

Medlemmerne udpeges for en periode på tre år. Genudpegning kan ske, dog maksimalt for en 

sammenhængende periode på i alt seks år. 

 

§ 5 Godkendt d. 16. april 2015 af bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

-------------------------------------- o -------------------------------------------- o ---------------------------------------- 

Forretningsorden 

§ 1 Rektor indkalder og leder møderne. 

§ 2 Fagudvalget holder 1 møde årligt.  

§ 3 Rektor kan indkalde til yderligere møder. 

§ 4 Ved større omlægninger eller lignende kan fagudvalget undtagelsesvis indkaldes til møde 2 gange 

årligt. Her også af uddannelsesleder. 

§ 5 Møderne afholdes normalt i København.  

§ 6 Sekretariatsfunktionen varetages af FUVs sekretariat i København.  

§ 7 Der ydes ikke vederlag for arbejdet i fagudvalget.  

§ 8 Rejseudgifter godtgøres efter statens tjenesterejseregler. 

 

 


