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KORTFATTET REFERAT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM UDDANNELSE, KULTUR, UNGDOM OG SPORT 

under forsæde af Silja Markkula, formand for Det Europæiske Ungdomsforum 

Fredag den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 
Mødet fandt sted i hybridformat og blev webstreamet (optagelse tilgængeligher). Formanden bød 
deltagerne velkommen og forklarede, at formålet med mødet var at drøfte de anbefalinger, der var blevet 
tildelt arbejdsgruppen efter det seneste møde i det europæiske borgerpanel om "En stærkere økonomi, 
social retfærdighed og beskæftigelse/uddannelse, kultur, ungdom og sport/digital omstilling" i Dublin. 
Mødets vigtigste fokus var at høre borgernes fremlæggelse af anbefalinger og indsamle tilbagemeldinger. 
For så vidt angår spørgsmålet om anbefalinger, der overlapper flere arbejdsgrupper, forklarede formanden, 
at der ville blive foreslået en løsning senere. Med hensyn til organisation foreslog formanden at strukturere 
drøftelserne omkring følgende klynger: uddannelse, ungdom, sport, flersprogethed, kulturel udveksling og 
miljøuddannelse, digitalisering. Formanden præciserede, at disse klynger kan udvikle sig senere og kun vil 
lette drøftelserne. 
 
2. Borgernes fremlæggelse af anbefalingerne fra EU-borgerpanelet, efterfulgt af drøftelse   
 
Repræsentanten for det nederlandske nationale borgerpanel fremlagde først de 3 anbefalinger, som 
panelet havde foreslået: 
 

• Tilskynde til at studere i udlandet og samtidig sikre, at de studerende integreres i deres værtsland, 
og træffe foranstaltninger til at undgå hjerneflugt 

• Overlade spørgsmål som kultur og sport til medlemsstaterne 
• Forbedre sprogindlæringen og styrke den kulturelle udveksling med respekt for hinandens 

mangfoldighed 
 
Med hensyn til anbefalingerne fra det europæiske borgerpanel fokuserede den første klynge om 
uddannelse på tilføjelser til læseplanen (anbefaling 5, 15, 18 og 33) med uddannelse i bløde færdigheder, 
internetfarer og miljøet samt harmonisering af uddannelsesstandarder (anbefaling 3 og 37). Borgerne 
fremlagde de tilsvarende anbefalinger, og følgende punkter blev rejst som feedback: 
 

• Arbejdsgruppens medlemmer støttede generelt anbefalingerne, navnlig dem, der vedrører bløde 
færdigheder og gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. Flere talere nævnte også 
minimumsstandarder for uddannelse. 

• Der blev fremsat en række forslag om at medtage andre elementer. En fælles idé var at tilføje 
undervisning i medborgerkundskab eller undervisning i europæisk historie og europæiske værdier 
til læseplanen. Borgerne svarede ved at sige, at denne idé lå til grund for alle anbefalinger. 
Uddannelse i økonomiske og finansielle spørgsmål/iværksætteri og ikke-formel/uformel 
uddannelse blev også nævnt. Nogle medlemmer beklagede den manglende vægt på livslang læring. 
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Andre anså det for vigtigt at gøre fremskridt inden for det europæiske uddannelsesområde, idet de 
nævnte videregående uddannelse og forbindelser til videnskab og forskning. 

• Derudover gav emnet kompetencer anledning til debat. Flere medlemmer understregede, at 
uddannelse, herunder emner som skolefag/læseplaner, er en national og undertiden regional eller 
lokal kompetence. På den anden side mente nogle, at en stærkere koordinering eller harmonisering 
på uddannelsesområdet kunne være gavnlig. 

 
Med hensyn til ungdomsområdet fremsatte borgerne to anbefalinger (4 og 6) om at give gymnasieelever 
mulighed for at besøge virksomheder og nonprofitorganisationer som observatører og om at udarbejde 
planer for at minimere krisens indvirkning på unge. Arbejdsgruppens medlemmer gav følgende 
tilbagemeldinger: 
 

• Reaktionerne på anbefalingen om besøg som observatører var noget blandede. Nogle medlemmer 
roste idéen for dens evne til at skabe bedre forbindelse mellem studerende og arbejdsmarkedet og 
kom med eksempler fra eksisterende ordninger i nogle medlemsstater. Andre anmodede om 
præciseringer vedrørende formålet med besøgene, idet de fandt det vigtigt at skelne mellem 
erhvervsvejledning for elever og praktikophold/lærlingeuddannelser, som ikke kunne begynde i en 
tidlig alder og skulle betales.  

• Nogle medlemmer foreslog at tilføje EU-borgerpanelets anbefaling nr. 1 om mindstelønninger i 
debatten for at tackle spørgsmålet om lønninger under mindstelønninger for unge arbejdstagere. 

• Med hensyn til udarbejdelsen af kriseplaner støttede medlemmerne idéen og fremhævede 
betydningen af digital adgang og digitale platforme. De fremsatte også forslag til gennemførelse 
heraf i den nuværende situation med hensyn til modtagelse af unge ukrainske flygtninge på skoler 
og universiteter og fremskyndelse af anerkendelsen af asylansøgeres eksamensbeviser.  

• Mere generelt blev der med hensyn til unge rejst nogle yderligere idéer, såsom oprettelse af en 
europæisk samfundstjeneste og institutionalisering af forbindelserne mellem EU og europæiske 
ungdomsorganisationer.  

 
Med hensyn til emnet sport blev der fremlagt en henstilling (29) om bedre fremme af sportens 
sundhedsmæssige fordele. Tilbagemeldingerne var følgende: 
 

• Medlemmerne glædede sig over idéen og dens potentiale for sundhedspolitikker. 
• Mere generelt nævnte medlemmerne med hensyn til sport også sportens betydning for 

samfundets samhørighed og inklusivitet, fremme af lokal sport og grænseoverskridende 
udvekslinger inden for sport for almindelige mennesker samt medtagelse af EU-symboler under 
internationale konkurrencer. 

 
Med hensyn til flersprogethed fremsatte borgerne anbefalinger (32 og 38), hvori de foreslog at fremme 
flersprogethed og sprogindlæring i skolen og gøre engelsk til et centralt fag. Arbejdsgruppens medlemmer 
havde følgende reaktioner på disse anbefalinger: 
 

• Generelt støttede medlemmerne idéen om bedre at fremme flersprogethed. 
• Nogle talere kommenterede valget af og niveauet for de sprog, der undervises i. Nogle medlemmer 

gav navnlig udtryk for, at målet om et C1-niveau for alle elever på deres andet EU-sprog var for 
ambitiøst. Andre medlemmer mente, at det undertiden ville være mere praktisk at undervise i et 
andet sprog end engelsk som et centralt fag, f.eks. et nabosprog. 

• Nogle få medlemmer opfordrede til, at beskyttelsen af regionale sprog og mindretalssprog blev 
omfattet.  

• Med det bredere formål at fremme sprogindlæring blev det foreslået at udvide den europæiske 
sprogdag til en uge eller en måned. 
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Med hensyn til kulturelle udvekslinger og miljøuddannelse blev der fremsat to anbefalinger (35 og 36), som 
foreslog, at der blev oprettet en platform med undervisningsmateriale om miljøet, og at 
udvekslingsprogrammer blev gjort mere tilgængelige. Følgende punkter blev rejst som tilbagemelding: 
 

• Medlemmerne hilste begge anbefalinger velkommen. 
• Med hensyn til oprettelsen af en platform mente nogle medlemmer, at de eksisterende platforme 

kunne forbedres eller fremmes bedre, eventuelt gennem en multimedietilgang. 
• Et medlem beklagede manglen på anbefalinger om kultur og foreslog at gå videre med emnet med 

oprettelsen af et program til renovering af kulturarven, en europæisk status for kunstnere og 
udvikling af DiscoverEU-programmet ved at tilføje et "kulturpas". Det nye europæiske Bauhaus-
initiativs rolle blev også fremhævet. 

 
Med hensyn til digitalisering fremlagde borgerne to anbefalinger (41 og 48), hvori de foreslog at fremme 
uddannelse i desinformation og onlinesikkerhed og uddannelse for at forbedre kritisk tænkning blandt 
europæerne. Arbejdsgruppens medlemmer gav følgende tilbagemeldinger: 
 

• De understregede, at anbefalingerne vedrørte vigtige og relevante emner. 
• Der blev fremsat flere forslag med hensyn til deres gennemførelse, f.eks. kortlægning af nye 

læringsteknologier, anvendelse af eksisterende værktøjer og platforme samt en særlig 
kommunikationsindsats for at nå ud til unge. Tilføjelse af medieuddannelse i det europæiske 
uddannelsesområde blev også nævnt. 

 
3. Formandens afsluttende bemærkninger  
 
Formanden afsluttede mødet med at forklare de næste skridt i processen og bemærkede, at det fælles 
sekretariat ville samle de input, der var indsamlet under konferencen, og at der ville blive udarbejdet 
udkast til forslag på dette grundlag. Medlemmerne af arbejdsgruppen vil kunne drøfte disse udkast til 
forslag på det næste møde i arbejdsgruppen. 


