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Ny Forberedende Grunduddannelse: Alle unge med 

Tirsdag d. 17. april var en helt særlig dag i Folketingssalen. For her behandlede vi fire store 

lovforslag, som skal udmønte den reform om en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som 

samtlige partier i Folketinget blev enige om i oktober sidste år. Med FGU’en tager vi et modigt 

skridt. Vi opretter et helt nyt uddannelsestilbud til de unge under 25 år, som har svært ved at finde 

vej til uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. For det er paradoksalt, at de unge, som er mest 

udfordrede, i dag mødes med den tætteste jungle af komplekse uddannelsestilbud. Det skal være 

slut. Med FGU’en reducerer vi kompleksiteten af eksisterende uddannelsestilbud og skaber i stedet 

én indgang. Vi giver de unge mennesker en fast kontaktperson og sørger for, at alle unge får en 

plads i samfundet. Jeg er glad for, at alle partier i Folketinget kunne bakke op om FGU-

lovforslagene. Det viser, at vi rent faktisk er i stand til at stå sammen om at finde løsninger, når det 

handler om noget så vigtigt som vores unge mennesker og deres fremtid.  

På besøg ved Andst Børne- og Skolecenter 

I den forgangne måned er der også blevet plads til at aflægge besøg ved Andst Børne- og 

Skolecenter. Et besøg, som var yderst inspirerende og brugbart for mit politiske arbejde med børne- 

og undervisningspolitik. For i Andst er de dygtige til at gøre bevægelse til en naturlig del af 

skoledagen. Den viden mener jeg bestemt, vi bør sprede ud til andre skoler. Bevægelse er vigtigt for 

børn (og voksnes) sundhed, trivsel og læring. Derfor har jeg også altid været stor tilhænger af 

bevægelseskravet i folkeskolereformen fra 2013. Og på Andst Børne- og Skolecenter så jeg i den 

grad med egne øjne, hvad bevægelse kan gøre for børns trivsel og motivation. Hvis vi skal lære, så 

kræver det, at vi er i balance med os selv. Her er bevægelse et nøgleord for rigtig mange børn og 

unge. 

Ambitioner for dansk økologi 

Vores regering har netop fremlagt en ny vækstplan for økologi. En plan, som viser, at vi fortsat har 

høje ambitioner for dansk økologi. De sidste to år har vores regering givet økonomisk støtte til, at et 

areal, der svarer til omkring 150 fodboldbaner hver eneste dag, bliver omlagt fra konventionel til 

økologisk. Det er yderst ambitiøst. Men vores ambitioner stopper ikke der. Med vores nye 

vækstplan for økologi har vi afsat hele 1,1 milliarder kroner over de næste to år til fremme af 



økologien. Det gør vi, så endnu flere landmænd har mulighed for at vælge at blive økologer. Som 

naturordfører og medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg lægger det mig meget på sinde, 

at vi sørger for de rette betingelser for danske landmænd – hvad enten det handler om 

konventionelle eller økologiske landmænd. For Danmark har brug for begge dele.  

Kulturinstitutioner bringes sammen    

Som nyudnævnt formand for Folketingets Sydslesvigudvalg besøgte jeg Christian Lassens Minde 

Museum på min første besigtigelsestur i Sydslesvig. Det er et spændende museum, som i høj grad 

bidrager til at bevare og dele vigtig kulturhistorie om livet på landet. Museet og dets mange ildsjæle 

fik mig straks til at tænke på Museumsgården Karensminde, som ligger blot få kilometer fra min 

egen bopæl i Grindsted. Begge museer er er båret af ildsjæle, og derfor fandt jeg det helt naturligt at 

forsøge at bringe de to museer sammen. Det blev modtaget med stor begejstring, og det har ført til, 

at Museumsgården Karensminde får fire repræsentanter fra Christian Lassens Minde Museum i 

Jarlund på besøg onsdag d. 13. juni. Et besøg, som jeg selv deltager i og ser frem til. Besøget vil 

forhåbentlig blive begyndelsen på en ny relation mellem de to museer, hvor de kan uddele idéer og 

erfaringer – samt dele deres passion for kulturhistorien. Jeg er glad for at have haft mulighed for at 

forene disse interesser, hvilket forhåbentlig også vil komme gæsterne på de to museer til gavn i 

fremtiden.  

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klip fra medieomtale: 

Fra Flensborg Avis d. 16. april 

 

Fra JydskeVestkysten d. 31. marts 

 

 

 



Fra Jyllands-Posten d. 26. marts 

 

Fra JydskeVestkysten Billund d. 21. marts  

 


