
REFERAT

PS-møde 16. marts 2017
Deltagere: Lars David Kyng (G), Lone Jøhnk (G), Mette Brusgaard (G), Christel Tvedegaard Lund (G), Kirsten
Falkesgaard Slot (G), Mette Brusgaard (G), Hans Laugesen, Lasse Grøftehauge Jensen (G), maren miltersen
pilgaard (U), Anette Rachlitz, Mikael Busch, Annette Nordstrøm Hansen, Jeppe Kragelund, Lise Fuur Andersen,
Jørgen Lassen, Irma Kobæk, Bodil Hohwü Nielsen, Jesper Beckman, Lisbeth Benedikte Jørgensen, Anders
Bergholdt, Ulla Pia Zinn Ohrt, Morten Bayer, Gitte Grønnemose Butler, Jane Burkarl, Ann Christine Madeleine
Leturgie, Bente Guldbrandsen, Jan Boddum Larsen, Laila Thim, Sine Rønberg Hansen, Louise Breum Brekke (G),
Anne Nielsen, Dorthe Rasmussen Kjær, Kamilla Salzinger, Hans Kristian Damm-Jakobsen, Louise Moll Hjort,
Lone Andersen, Ole Nystrøm 
Afbud: Peter Madsen, Tomas Kepler, Peter Hall, Søren Hein Christiansen, Hanne Vendelbo Madsen, Sune Buur
Ogilvie, Sofia Amanda Mortensen, Susanne Brandbyge Nielsen, Alf Gørup Theilgaard, Birgitte Darger, Jacob
Stenløkke Bendtsen, Peter Jensen, Rasmus Gottschalck Rasmussen, Lise Bernsten Høyer, Jørgen Ingvard Sauer,
Anna Holm Grønlund, Mette Wolfhagen Linnebjerg, Sofie Kærn Heding, Lars Peter Visti Hansen, Charlotte
Møller Jensen, Mads Vester Hegelund, Jytte Melin, Hanne Riisager, Cristina Saldern Sanchez, Lars Køhler
Lindegaard, Mette Brøndum, Margen Ott, Michael Netschajeff, Dorte Blicher Møller, Ursula Gabriel Holst, Jette
Selvig Juel 
Mødet blev afholdt fra kl. 10.15 - 15.30 i GL's mødesal på 1. sal.
Annette Nordstrøm Hansen deltog i mødet indtil kl. 10.35.

1. Godkendelse af referater fra de to ekstraordinære PS-møder den 26. april og den 26. august
2016
Referat: Referaterne fra de to ekstraordinære PS-møder den 26. april og 26. august 2016 blev godkendt uden be-
mærkninger.

2. Godkendelse af foreløbig dagsorden
Referat: Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse under pkt. 10:
Valg af nyt PSFU-medlem da Anders Bergholdt (Gymnasieskolernes Idrætslærerforening) træder ud af PS - og
dermed også af PSFU.

3. Drøftelse af udkast til bekendtgørelser og bilag (læreplaner)
a. Procesdrøftelse.
b. Tværgående indholdsdrøftelse på baggrund af interessepunkter fra GL's uddannelsesudvalg.
c. Formulering af eventuelle spørgsmå til Undervisningsministeriet.

Referat: 
Ad 3a)
Procesdrøftelse

Gitte Grønnemose Butler orienterede om den seneste tids udmøntning af reformaftalen og GL’s arbejde i den
sammenhæng.



Ministeriet udsendte den 28. februar 2017 udkastet til en ny bekendtgørelse og nye læreplaner. GL indsender sit
høringssvar den 20. marts 2017 efter aftale med STUK.
Som noget nyt forholder det sig sådan, at bekendtgørelsen kun indeholder forhold, der ikke omtales i loven
(vedtaget i december 2016). Ligeledes omtaler de nye læreplaner ikke forhold, der reguleres i bekendtgørelsen.
Man skal således være opmærksom på, at dele af reformaftalen allerede er udmøntet i lov, mens andre dele i disse
dage udmøntes i henholdsvis bekendtgørelse og læreplaner.
Som det fremgår af høringsbrevet udsendt med udkastene den 28. februar 2017, er et af de uafklarede områder den
massive reduktion i 24-timers prøverne. Det er derfor i særlig grad her, at der er brug for input fra sektoren.
De faglige foreninger har overvejende oplevet processen, i forbindelse med udarbejdelsen af de nye læreplaner,
som god. Dog var der enkelte foreninger, der efterlyste grundlæggende minimumskrav til inddragelse og
samarbejde.
PS udtrykte imidlertid utilfredshed med nedsættelsen, udvælgelsen og sammensætningen af ministerens
tværfaglige læreplansgruppe samt den måde, gruppen har grebet ind i processen.
Nogle faglige foreninger har således allerede henvendt sig til ministeriet i relation til de rettelser og æn-dringer,
som gruppens anbefalinger har givet anledning til.
Formanden for GL’s hovedbestyrelse Annette Nordstrøm Hansen (ANH) bemærkede, at GL også har markeret sin
forundring over nedsættelsen af gruppen.
PS besluttede sig for at formulere en fælles udtalelse, der overordnet kvitterede for det gode samarbejde med
ministeriet, men samtidig udtrykte en klar kritik af den tværgående læreplansgruppe.
PS udtalte således i enighed:
”Høringssvar fra PS vedrørende udarbejdelse af læreplaner:
I Pædagogisk Samarbejdsudvalg er vi gennemgående tilfredse med den proces, hvorunder læreplanerne er blevet
udarbejdet. Læreplansgrupperne, under ledelse af fagkonsulenterne med inddragelse af de faglige foreninger og
repræsentanter for aftagerne, har gjort et solidt, faglig arbejde med forankring i de relevante faglige miljøer. I
november/december 2016 blev læreplansudkastene diskuteret på FIP-dialogmøder, der var særdeles velbesøgte, og
hvor et bredt udsnit af fagenes lærere var repræsenteret.
Derefter nedsatte ministeren en tværfaglig læreplansgruppe, som skulle gennemgå alle læreplaner og komme med
anbefalinger om revision af disse. Denne tværfaglige gruppe er meget snævert sammensat, bl.a. mht. fag og
skoleformer. Den mulighed, den tværfaglige gruppe har fået for at desavouere de faglige læreplansgrupper, finder
vi meget problematisk. 
Flere af gruppens anbefalinger har haft meget uheldige konsekvenser for læreplanerne - særligt i dansk og historie
- bl.a. hvad angår definitionen af fagenes identitet.”
Undervisningsministeriet har i forbindelse med reformimplementeringen etableret en interessentfølge-gruppe.
ANH fortalte kort om interessentfølgegruppens sammensætning og formål samt det generelle indtryk af de allerede
afholdte møder og deres indhold.
Oplevelsen er generelt, at møderne overvejende har haft informerende karakter. GL har kommenteret på manglen
på muligheder for dybdegående drøftelser og medindflydelse. 

Ad 3b)
Tværgående indholdsdrøftelse på baggrund af interessepunkter fra GL's uddannelsesudvalg

En række temaer i den ny bekendtgørelse og læreplanerne blev derefter drøftet.

GL har noteret sig, at der er risiko for variation i fordelingen af tid til det skriftlige arbejde, fordi ca. 20 % af den
tidligere elevtid nu er undervisningstid og ikke er øremærket det skriftlige arbejde.
En del faglige foreninger er stærkt bekymrede over beskåret eller ikke-eksisterende fordybelsestid i kombination
med øgede faglige krav. 
Nogle faglige foreninger undrede sig over, at elevens rolle i forbindelse med opgaveformuleringen i SRP havde
ændret sig fra de tidlige udkast til læreplanen. Ligeledes skal eleverne nu lave resumé på dansk, hvor der før var
krav om et ”abstract” på engelsk.
Der var stor forundring over - og kritik af - den kraftige reduktion af 24-timers prøverne. En del læreplans-grupper
har anbefalet en fastholdelse af 24-timers prøven, men deres anbefaling er ikke blevet hørt. De faglige foreninger
for de relevante fag samarbejder nu om at formulere en fælles henvendelse til politikerne.
Adgangen til hjælpemidler under eksamen – herunder adgang til nettet – blev derefter drøftet.
Hans Laugesen fra GL’s sekretariat informerede i den forbindelse om, at der senere på foråret sendes et udkast til
en ny eksamensbekendtgørelse i høring. Ændringen af bekendtgørelsen er bl.a. motiveret i en politisk bevågenhed
i forhold til at give skolerne redskaber, der kan dæmme op for snyd. 



Ad 3c)
Formulering af eventuelle spørgsmå til Undervisningsministeriet

Der blev på baggrund af drøftelserne formuleret en række spørgsmål, som efterfølgende blev stillet til Benedicte
Kieler (BK)

4. Besøg af Benedicte Kieler (Undervisningsministeriet - STUK)
Referat: BK holdt et kort oplæg om baggrunden for reformen, de politiske intentioner og de væsentlige
forandringer i forhold til mål og faglighed; herunder det forhold at alle fag bidrager til studiekompetencen og
udviklingen af de fire nye kompetencer.
Det blev bemærket, at den nye bekendtgørelse er udtryk for en væsentlig regelforenkling, idet man samler otte
bekendtgørelser i én.
BK fortalte derefter om den kommende proces mht. læreplanerne. Fagkonsulenterne er i øjeblikket i færd med at
skrive vejledningerne med udgangspunkt i udkastene til læreplanerne, og man vil meget gerne have at vide, hvor
der i særlig grad er brug for vejledning. De faglige foreninger opfordres til at sende deres input i den sammenhæng
til BK (bekie1@stukuvm.dk) og den relevante fagkonsulent.
Man vil ligeledes gerne vide, hvad der er brug for i forhold til en ny runde FIP samt indholdet på EMU.
I 2017 forventer man at uddele en pulje af samme størrelse som den fra 2016 (ca. 2 mio.) til udviklingen af
reformunderstøttende aktiviteter – dvs. efteruddannelse i forlængelse af reformen.

5. Frokost
Referat:

6. Opsamling på Benedicte Kielers besøg
- herunder drøftelse af opmærksomhedspunkter i den videre implementeringsproces.

Referat: PS fulgte op på BK’s besøg med en kort drøftelse af hovedpunkterne i det, der var blevet sagt og drøftet.

7. Ungdommens Folkemøde
Referat: Olav Hessedahl og Kenneth Salomonsen fra Ungdomsbureauet besøgte PS. De fortalte om arrangementet
og opfordrede de faglige foreninger til at deltage i kvalificeringen af det faglige indhold på UFM17.
Ønsker man allerede nu at tilkendegive sin interesse for at deltage i UFM17, kan man gøre det via dette link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2xd9KtcLXm8ZLEkvQsw1ljg7gvpOf8pp2Wqjzb1rX3Tn66A/viewform?
c=0&w=1
Facebook-gruppen for undervisere kan findes her:
https://www.facebook.com/groups/UFM2016forundervisere/
Tilmelding et eller begge steder sikrer, at man får informationer om arrangementet, og håbet fra arrangørerne er, at
Facebook-gruppen kan bruges aktivt til at folde brugen af stadepladser ud.

Se i øvrigt bilag til dette referat for præsentationen fra PS-mødet (bilag; UFM17)



8. GL-prisen
Drøftelse af anvendelsen af de 25.000 kr., der fulgte med tildelingen af GL-prisen til de faglige foreninger i
fællesskab.

Referat: Forskellige muligheder for anvendelsen af de 25.000 kr., der fulgte med tildelingen af prisen, blev
diskuteret.
Der var forslag om at anvende midlerne til en oplægsholder til et kursus for de faglige foreningers bestyrelser.
Et andet forslag var at anvende pengene til at skabe synlighed og profilere de faglige foreninger. Endelig blev det
foreslået, at man kunne få produceret flyers, der fortæller om de faglige foreningers arbejde generelt og fx kunne
uddeles til de fagdidaktiske kurser.
PS udskød den endelige beslutning om anvendelsen af de 25.000 kr. til et senere tidspunkt. Punktet tages op på
næste møde.

9. Økonomikurser for de faglige foreninger
Sondering af behovet for at arrangere kurser i grundlæggende økonomistyring i forbindelse med
udviklingsprojekter og lignende.

Referat: Hans Laugesen fra GL’s sekretariat informerede om, at GL ikke længere har kontrakt med ministeriet om
regnskabskontrol, når de faglige foreninger aflægger regnskab i forbindelse med udviklingsprojekter.
Det betyder, at foreningerne nu skal fremlægge revideret regnskab direkte til ministeriet jf. de gældende
regnskabsvilkår. 
GL tilbød at udsende en liste med opmærksomhedspunkter i forbindelse med regnskabsaflæggelse knyttet til
udviklingsprojekter (se bilag: Retningslinjer – regnskabsaflæggelse i forbindelse med udviklingsprojekter)
PS vurderede helt overordnet, at det ville være en god idé med et generelt kursus i økonomistyring for
bestyrelsesmedlemmer ("kassererkurser").
PS opfordrede til, at GL arrangerer et fælles møde/seminar for de faglige foreningers bestyrelsesmedlemmer. Ud
over at behovet for et økonomikursus kunne dækkes i forbindelse med en evt. workshop til dette fælles møde, er
der også behov for at bruge tid sammen for at få inspiration til, hvordan foreningerne kan hverve nye medlemmer.

10. Eventuelt
Referat: Bodil Hohwü Nielsen fra Engelsklærerforeningen (stx) erstatter Anders Bergholdt fra Gymnasieskolernes
Idrætslærerforening i PSFU.

11. Næste møde i PS-udvalget
Fastlæggelse af dato.

Referat: Det næste ordinære møde afvikles den 27. september 2017.



- muligheder fra et underviserperspektiv

== MØDE PSmøde 16. marts 2017  == PUNKT Ungdommens Folkemøde == BILAG 1 



Mission og vision

• Ved at …
… facilitere mødet mellem unge og organisationer/beslutningstagere
… facilitere mødet mellem unge på tværs af uddannelser og sociale skel
… skabe mere levende og virkelighedsnære undervisningsformater

• Ønsker vi…
…at give unge en demokratisk vitaminindsprøjtning. Give dem følelsen af at det nytter og at der er nogen der 
lytter.

• For at få…
….den mest samfundsengagerede generation Danmark endnu har set.



Koncept – UFM’17

• Stadepladser
• Workshops
• Scener og aktiviteter

• To dage – torsdag d. 7. og fredag d. 8. september 2017



Stadepladser

• 70 organisationer
• Samfundsproblematikker som omdrejningspunkt

• Ikke uddannelsesmesse
• Ikke markedsføring af kommercielle produkter og services, men få virksomheder er 

til stede (CSR-afdelinger)
• Aktiviteter og/eller bemanding i hele åbningstiden
• Åbent fra 9.30 – 17.00 begge dage
• Ikke tilladt at uddele eller sælge mad- og drikkevarer



Eksempler på organisationer i 2017



Workshops

• Få unge til at befrugte en udfordring/problematik organisationerne står med

• ”Nutidens udfordringer skal løses med fremtidens borgere”

• Problemorienteret workshop på 1½ time m. 65 forhåndstilmeldte deltagere

• Tilmelding åbner medio maj

• Feedback fra UFM-frivillige i processen

• Alle ws-output samles i rapport til udgivelse efterår 2017





• Store scene

• Lille scene

• Vilde område

• Hemmelige scene

• Relevante ønsker?

Scener



Samtalesaloner, morgenfest, happenings og meget mere
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Deltagere

• UFM’16: 10.000 deltagere pr. dag

• Antal forventede deltagere pr. dag
• 11.000 fra Gymnasiale uddannelser
• 3.000 fra Videregående uddannelser
• 1.000 fra Erhvervsuddannelserne
• 1.500 fra Grundskoler og Efterskoler
• 1.000 fra Produktionsskoler
• 500 Voksne/nysgerrige/arrangører

• Dvs. i alt 18.000 pr. dag
• I alt forventes 36.000 deltagere med ca. 25 % overlap dag 1 og 2



App

• Over 400 events i stadepladser
• Få eleverne til at undersøge relevante 

arrangementer og sæt dem på ”huskelisten”
• Alle events klar fra 11. august



Programmagasin

• Oplag 35.000
• En pr. tilmeldt elev
• Uddelt til alle ungdomsuddannelser

• Relevant materiale til underviserbrug:
• Baggrundsartikler
• Stadepladsbeskrivelser
• Scenebeskrivelser
• Quizzer og underholdning
• Praktisk info



Undervisningsmuligheder

• Empiriindsamling
• Fx SRP forberedende eller inspirerende

• Videoreportager
• Stadepladssafarier



Eksempel 
på arbejdsopgaver



Facebook forum for undervisere

• Pt. 350 medlemmer
• Hvordan kan vi få det til at spille?
• Giver det mening?



Frivillige

• Fire grupper med i alt 40 årsfrivillige udvikler, planlægger og afvikler Ungdommens 
Folkemøde 

• Ca. 250 afviklingsfrivillige



Mad og drikkevarer

• UFMs egne boder med drikkevarer, sandwiches og filterkaffe
• Samarbejde med produktionsskolerne i hovedstadsområdet der laver folkekøkken
• Enkelte foodtrucks
• Kaffeknallerter
• Alkoholfrit



Partnere og sponsorer



Liste over stadeholdere - I

• Københavns Kommunes 
Ungdomsskole

• Dansk Industri

• Folketinget

• Dansk Folkeparti

• Finansrådet

• Liberal Alliance

• Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning

• AskovFonden

• Brandbjerg Højskole

• Fonden Novaví

• Mino Danmark

• Politi

• TDC Group

• Frederiksberg Kommune

• Tænketanken DEA

• Grænseforeningen

• FTF

• EN AF OS

• HØRT

• De Radikale Venstre

• SF

• Roskilde Festival

• Projekt Frivillig

• Ressourcecenter Ydre Nørrebro

• Landbrug & Fødevarer

• Danske Professionshøjskoler

• Kræftens Bekæmpelse -Fuld af Liv og 
Røgfri Fremtid

• Venstre

• Ateistisk Selskab

• Silkeborg Højskole

• Call me



Liste over stadeholdere - II

• Enhedslisten og Socialistisk 
Ungdomsfront

• Europa-Parlamentet

• Efterskoleforeningen

• GirlTalk

• NEXT Uddannelse København

• Det Sociale Netværk

• KEA

• Mellemfolkeligt Samvirke

• JazzDanmark

• Den danske Folkekirke

• Bloddonorerne i Danmark

• Forbrugerrådet Tænk

• Frederiksberg Idræts-Union

• Det Kriminalpræventive Råd

• Danske Regioner

• Medierådet for Børn og Unge

• Spejderne

• Det Konservative Folkeparti

• FN Byen

• Amnesty International Danmark

• GRO SELV /v CONCITO

• USA's Ambassade i Danmark

• Efterskolerne i Tølløse

• KAB

• Socialdemokraterne/DSU

• KFUM og KFUK

• DUF

• Nødhjælpens Ungdom

• FDF

• Kulturministeriet

• Center for Ludomani

• Norges Ambassade



Diskussion og refleksion

• Hvordan ser I at Ungdommens Folkemøde kan anvendes i 
undervisningssammenhænge?

• Hvordan kan vi arbejde med en bredere fagrelevans?



Få spredt ordet i underviserkredse

• Hvordan får vi folk af sted?
• Kommunikation?
• Indhold til fagblade?



Vi ses til



Retningslinjer for regnskabsaflæggelse i forbindelse med udviklingspro-

jekter i de gymnasiale uddannelser 2017 
 

Hovedformålet med den endelige regnskabsaflæggelse er at give Undervisningsministeriet mulighed for at 

sammenholde projektets faktiske forbrug med det forventede forbrug, som det blev beskrevet i budgettet i 

forbindelse med projektansøgningen. Hvis regnskabet afviger indholdsmæssigt fra budgettet, kan det resul-

tere i ændringer i bevillingen. For at afhjælpe eventuelle tvivlspørgsmål har GL-E tidligere udarbejdet ne-

denstående retningslinjer for regnskabsaflæggelse.  

Følgende retningslinjer bør anvendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 

1. Undlad at anføre selvfinansiering/eget bidrag i ansøgningen, da det komplicerer regnskabsaflæg-

gelsen og ikke fremmer selve bevillingen ifølge Undervisningsministeriet. Indgår der eventuelt selv-

finansiering i bevillingsgrundlaget, skal selvfinansieringen dokumenteres med bilag, der dokumen-

terer, at der er afholdt den pågældende udgift. Selvfinansiering kan ifølge ministeriet være:  

 Løn til og vikarudgifter 

 Rejse- og opholdsudgifter 

 Mødeudgifter, herunder fri anvendelse af faciliteter 

 Administrationsudgifter. 

 

Selvfinansiering i forhold til egen tid skal undlades, med mindre man kan levere den krævede do-

kumentation for den i form af lønsedler fra den faglige forening eller skolen eller en af skolen un-

derskrevet dokumentation for, at man har fået tillagt det anførte timetal i sin arbejdsopgørelse (se 

pkt. 4 for timesats). Bemærk, at kan selvfinansiering ikke dokumenteres i det afsluttende regnskab 

på denne måde og i det omfang, det er anført i projektansøgningen, kan det medføre en reduktion i 

bevillingen. 

2. Hvis I undervejs i projektet finder frem til, at I ønsker at anvende bevillingen anderledes end be-

skrevet i budgettet, så skal I søge om tilladelse hos Undervisningsministeriet. Det gælder fx hvis 

man undervejs i projektet gerne vil overflytte penge fra transport/mødeudgifter til honorarudbeta-

ling, da I ikke kan flytte penge afsat til aktivitetsudgifter til personudbetalinger. Man kan søge her-

om ved at indsende en kort tekst, der beskriver ændring af projektet, og fremsende et revideret 

budget til jens.refslund.poulsen@stukuvm.dk. Ændringen af både projektets indhold og af budget 

skal godkendes for at undgå evt. tilbagebetaling af en del af bevillingen. Er I i tvivl om, hvorvidt en 

ønsket disposition kræver en ansøgning og godkendelse, så spørg Jens Refslund på forhånd. 

 

3. Ved kørsel i egen bil skal den lave kilometertakst anvendes jf. ministeriets regler. Satsen er på 1,93 

kr./kilometer i 2017. 

 

4. Undervisningsministeriet justerer årligt timelønssatser for forsøgs- og udviklingsprojekter, som skal 

overholdes, hvis man i projektet ønsker at aflønne projektdeltager eller arbejder med en selvfinan-
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siering i forhold til egen tid. Satserne skal dog forstås som et maksimum. Følgende satser var/er 

gældende i henholdsvis 2017 

 

Timesats 2017 

HHX og HTX 397 kr.  

STX og HF 424 kr. 

 

5. I må ikke anvise feriepenge af de timeudbetalinger I foretager, da der ikke er tale om et ansættel-

sesforhold. 

 

6. Ved anvisning af honorar eller betaling for tid skal dette indberettes til SKAT som B-honorar. GL’s 

bogholderi har indvilliget i at hjælpe hermed. I skal gøre to ting for at få udbetalt samt indberettet 

honorar til en projektdeltager 

a. Send en mail til Merethe Baastrup: mb@gl.org Heri angiver I navn og adressse samt CPR-

nummer på personen, der skal modtage pengene, samt personens banks registrerings-

nummer og kontonummer. I emnefeltet skriver I: Honoraranvisning og jeres projektnum-

mer. 

b. I overfører beløb, svarende til det beløb som personen, angivet ovenfor, skal modtage til 

GL. GL’s kontooplysninger er følgende; Lån og Spar Bank 0400-4020594034. I tekstfeltet, 

som beløbsmodtageren kan se på sit kontoudskrift, skriver I: Honorar, XXXXXX (jeres 6-

cifrede projektnummer) 

Herefter vil GL stå for udbetaling og indberetning til skat. Inden I sender mail samt betaler beløbet 

til GL, skal I dog sikre jer, at I ikke overskrider det samlede beløb afsat til honorar i jeres ansøgning. 

Anviser I mere end, hvad der er godkendt til løn og honorarer i budgettet, må I forvente et tilbage-

betalingskrav, selv om udgiften ligger inden for den samlede bevilling, jf. punkt 2: I kan ikke uden 

godkendelse overføre midler mellem løn/honorarer og andre udgifter. 

7. Alle bilag gemmes løbende, nummereres og indsendes sammen med det endelige regnskab.  

 

8. Husk afslutningsvist at underskrive regnskabet, og indsend det derefter til puljefou@uvm.dk sam-

men med den afsluttende rapport.  I skal være opmærksomme på, at den afsluttende projektrap-

port også skal sendes til ministeriet jf. jeres godkendelsesbrev.  

Se yderligere på følgende link http://uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/naar-du-har-faaet-

tilskud/administration-af-tilskud-og-afrapportering 

 

Med venlig hilsen 

Hans Laugesen 

GL 
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