Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet
- en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med
spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS’ medlemsorganisationer
Læsevejledning
1. Dokumentet består af klip fra Undervisningsministeriets egen oversigt over organisation og
ansatte. Derfor er hovedparten af teksten Undervisningsministeriets egen.
2. Enkelte tilføjelser fra DFS’ sekretariat er indsat i [firkantede parenteser].
3. DFS’ sekretariat har fremhævet de ord, der omhandler folkeoplysningsrelevante opgaver med
fede typer
4. DFS’ sekretariat har fremhævet de relevante navne og kontaktoplysninger med kursiv.
5. Nogle personer optræder flere gange, fordi de udfylder flere forskellige folkeoplysningsrelevante
funktioner.
DFS’ sekretariat, maj 2011

Departementet

Kontor for uddannelsespolitik
Kontoret har ansvaret for den overordnede politikudvikling i ministeriet, herunder særligt
koordinering af tværgående policyprojekter. Kontorets opgaver udføres i tæt samarbejde
med de to øvrige kontorer i afdelingen samt øvrige relevante afdelinger og styrelser.
Erhvervsfaglige uddannelser
- EUD
- Egu
- Produktionsskoler
AER
Frafald/ Øget gennemførelse
Praktikpladser
Gunvor Krarup Vedstesen, chefkonsulent, tlf. 3392 5291, e-mail
Gunvor.Krarup.Vedstesen@uvm.dk
Frie grundskoler
Efterskoler
Højskoler
Folkeoplysning
Institutionsstyring og -udvikling, ungdomsuddannelsesinstitutioner
Ungdomsuddannelsernes økonomi
[Erhvervsfaglige uddannelser]
Mads Mikkelsen, fuldmægtig, tlf. 3392 5068, e-mail Mads.Mikkelsen@uvm.dk
Voksenuddannelse
- Erhvervsrettet (AMU, EVE)
- Almen (FVU, AVU, hf-enkeltfag)
Ida Bayer Kühl, fuldmægtig, tlf. 3392 5028, e-mail Ida.Bayer.Kuhl@uvm.dk

Økonomistyringskontor for frie skoler, videregående uddannelser og almen
voksenuddannelse
Kontoret arbejder med uddannelsespolitiske udgiftsvurderinger, udarbejdelse af finansloven samt
udvikling af økonomistyringen og taxametersystemet for de videregående uddannelser
(professionshøjskoler, erhvervsakademier m.v.), åben uddannelse, VUC samt de frie grundskoler og
de frie kostskoler (efterskoler, folkehøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler).
Opgaverne omfatter budgettering og økonomistyring på ministeriets ramme- og
aktivitetsbudgetterede områder, herunder taxametermodeller, aktivitetsprognoser,
aktivitetsopgørelsesmetoder samt takstfastsættelse.
Chef: Jesper Nielsen, kontorchef, tlf. 3392 5629, e-mail Jesper.Nielsen@uvm.dk

Frie Grundskoler, efterskoler, folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler
Efterskoler
Ghita Jakobi Lauenborg, fuldmægtig, tlf. 3392 5495, e-mail Ghita.Jakobi.Lauenborg@uvm.dk
Ejnar Lomholt, fuldmægtig, tlf. 3392 5290, e-mail Ejnar.Lomholt@uvm.dk
Forberedende VoksenUndervisning
Ejnar Lomholt, fuldmægtig, tlf. 3392 5290, e-mail Ejnar.Lomholt@uvm.dk
Mette Berg, fuldmægtig, tlf. 33925589, e-mail Mette.Berg@uvm.dk
Folkehøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler
Mette Berg, fuldmægtig, tlf. 33925589, e-mail Mette.Berg@uvm.dk
Ghita Jakobi Lauenborg, fuldmægtig, tlf. 3392 5495, e-mail Ghita.Jakobi.Lauenborg@uvm.dk

Økonomistyringskontor for ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser
Kontoret arbejder med uddannelsespolitiske udgiftsvurderinger, udarbejdelse af finansloven samt
udvikling af økonomistyringen og taxametersystemet for ungdomsuddannelser
(erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, produktionsskoler m.v.) samt den erhvervsrettede
voksen- og efteruddannelse (EVE), herunder arbejdsmarkedsuddannelserne. Herudover arbejder
kontoret med de økonomiske rammebetingelser for Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER),
budgettering af Statens Uddannelsesstøtte (SU), Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU),
Specialpædagogisk Støtte (SPS), Befordringsrabat i ungdomsuddannelser og i videregående
uddannelser samt udlandsstipendier.
Opgaverne omfatter budgettering og økonomistyring på ministeriets ramme- og
aktivitetsbudgetterede områder, herunder for taxametermodeller, aktivitetsprognoser,
aktivitetsopgørelsesmetoder samt takstfastsættelser.
Chef: Lone Hansen, kontorchef, tlf. 3392 5566, e-mail Lone.Hansen@uvm.dk
Produktionsskoler og erhvervsfaglige grunduddannelser (EGU)
Anders Rokkjær, fuldmægtig, tlf. 3392 5788, e-mail Anders.Rokkjaer@uvm.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Lov- og tilsynskontor 1 - grundskoler og frie kostskoler
Chef: Birgitte Ammitzbøll, kontorchef , tlf. 3392 5943, e-mail Birgitte.Ammitzboell@ktst.dk
Frie kostskoler (efterskoler, folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler)
Regler om frie kostskoler generelt/tilsyn med skoler/regler om elevstøtte
Karen Peytz, fuldmægtig, tlf. 3392 5166, e-mail Karen.Peytz@ktst.dk
Regler om frie kostskoler/oprettelse af nye skoler/tilsyn med skoler/regler om elevstøtte
Karen Jepsen, specialkonsulent, tlf. 3392 5046, e-mail Karen.Jepsen@ktst.dk
Tilsyn med efterskoler, herunder fagligt og pædagogisk tilsyn
Jørn Højer-Pedersen, pædagogisk konsulent, tlf. 3395 4252, e-mail jhp@ktst.dk
Tilsyn med folkehøjskoler, samt husholdnings- og håndarbejdskoler
Jesper Moesbøl, undervisningskonsulent, tlf. 3392 5125., e-mail Jesper.Moesboel@ktst.dk

Vedtægter
Vedtægter for frie kostskoler
Karen Peytz, fuldmægtig, tlf. 3392 5166, e-mail Karen.Peytz@ktst.dk
Karen Jepsen, specialkonsulent, tlf. 3392 5046, e-mail Karen.Jepsen@ktst.dk
Folkeuniversitetsnævnet

Helle Mortensen, specialkonsulent, tlf. 3395 4868, e-mail Helle.Mortensen@ktst.dk
Tilskuds- og controllerkontor [DFS’ finanslovstilskud – DFS’ sekretariat]
Kirsten Kristensen, Kontorfuldmægtig, Tlf. 3392 5585, E-mail Kirsten.Kristensen@ktst.dk

Uddannelsesstyrelsen

Kontor for styring af folkeskolen
Lov om folkeskolen, herunder skolestart, undervisningstimetal, styrings- og ansvarsrelationer i
folkeskolen, lærerkvalikationer, frit skolevalg, mobning og undervisningsmiljø. Endvidere
folkeoplysningsloven.
Chef: Ole Hvilsom Larsen, kontorchef, tlf. 3392 5213, e-mail Ole.Hvilsom.Larsen@udst.dk
Generel information, lovgivning og bekendtgørelser om folkeoplysningsloven.
Koordinering af og samarbejde om kontorets informationsformidling mv.
Liz Nymann Lausten, chefkonsulent, tlf. 3392 5249, e-mail Liz.Nymann.Lausten@udst.dk
Christin Jensen, fuldmægtig, Tlf.: 3392 5417, E-mail: Christin.Jensen@udst.dk

Vejledningskontoret
D. Visse uddannelsesområder: 10. kl., ungdomsskoler, ungdomsuddannelsen for unge med
særlige behov, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne samt
specialundervisning for voksne
Chef: Steffen Jensen, kontorchef, tlf. 3392 5135, e-mail Steffen.Jensen@udst.dk
Forkontor, intern økonomi, Tilskud efter folkeoplysningslovens § 44 og diverse andre tilskud
Mukaddes Ugurlu, overassistent, tlf. 33925311, e-mail Mukaddes.Ugurlu@udst.dk
Lene Mørk, kontorfuldmægtig, tlf. , e-mail Lene.Mork@udst.dk
Ungdommens Uddannelsesvejledning, 10. klasse, Evaluering af ungepakke 2 og ministerens
følgegruppe til ungepakke 2
Per Bredholt Frederiksen, chefkonsulent, tlf. 3392 5394, e-mail Bredholt@udst.dk
Specialundervisning for voksne samt lovansvar for a) Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov, b) Lov om forberedende voksenundervisning og c) Lov om
specialundervisning for voksne
Jørgen Petersen, specialkonsulent, tlf. 3392 5378, e-mail Joergen.Petersen@udst.dk
Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, Videnpædagogiske
aktivitetscentre og tilskud efter folkeoplysningslovens § 44
Lars Lindahl, pædagogisk konsulent, tlf. 3392 5329, e-mail Lars.Lindahl@udst.dk
Ungdomsskoler
Jørgen Brogaard Nielsen, fuldmægtig, tlf. 3392 5350, e-mail Joergen.Brogaard.Nielsen@udst.dk
Tips- og lottomidler
Natallia Haurylava Stegler, overassistent, tlf. 33925086, e-mail
Natallia.Haurylava.Stegler@udst.dk
Nuran Yilmaz, overassistent, tlf. 3392 5629, e-mail Nuran.Yilmaz@udst.dk
Jørgen Petersen, specialkonsulent, tlf. 3392 5378, e-mail Joergen.Petersen@udst.dk

Kontor for erhvervsfaglige uddannelser, egu og produktionsskoler
Pædagogisk/administrative, juridiske og uddannelsespolitiske opgaver vedrørende:
Erhvervsuddannelserne inden for de erhvervsfaglige fællesindgange: Produktion og udvikling,
medieproduktion, strøm, styring og it, mad til mennesker, dyr, planter og natur.
Erhvervsgrunduddannelsen. Produktionsskoler. Lov om elevers og studerendes
undervisningsmiljø i almindelighed. Hertil kommer en række øvrige opgaver, der ikke er knyttet til
de enkelte uddannelser. Opgaverne omfatter ikke tilsyn med institutioners gennemførelse af
uddannelser mv.
Chef: Jørgen Torsbjerg Møller, kontorchef, tlf. 3392 5734, e-mail JOMOL1@udst.dk
[Produktionsskoler – DFS’ sekretariat]:
Stig Nielsen, pædagogisk konsulent, tlf. 3392 5601, e-mail Stig.Nielsen@udst.dk

Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser

Udvikling og implementering af initiativer, der styrker de kortuddannedes position på arbejdsmarkedet.
Udvikling og administration, herunder regeludstedelse samt udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
Løbende samarbejde om AMU m.m. med arbejdsmarkedets parter i råd og udvalg (VEU-rådet og
efteruddannelsesudvalgene)
Løbende samarbejde med uddannelsesinstitutioner og skole- og
bestyrelsesforeninger om implementering af arbejdsmarkedsuddannelsern og udviklingsopgaver
Varetagelse og koordinering af en række tværgående opgaver på VEU-området, herunder
internationale opgaver i forbindelse med voksen- og efteruddannelsesområdet
Uddannelsesprogrammer og initiativer for udsatte grupper på arbejdsmarkedet bl.a.
flygtninge/indvandrerprogrammet i AMU og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
[Og realkompetence – DFS’ sekretariat]
Chef: Lisbeth Bang Thorsen, kontorchef, tlf. 3392 5686, e-mail Lisbeth.Bang.Thorsen@udst.dk
Resultatbaseret styring af VEU-centre
Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, tlf. 3392 5780, e-mail Jan.Reitz.Joergensen@udst.dk
Sekretariatsbetjening for VEU-rådet, VEU-rådets hjemmeside samt Repræsentant i Beskæftigelsesrådet
Anne Elkjær, chefkonsulent, tlf. 3392 5661, e-mail Anne.Elkjaer@udst.dk
VEU-råd strategipublikation
Anne Elkjær, chefkonsulent, tlf. 3392 5661, e-mail Anne.Elkjaer@udst.dk
Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, tlf. 3392 5315, e-mail Jan.Reitz.Joergensen@udst.dk
RKV (Realkompetencevurdering)
Benedikte Maul Andersen, fuldmægtig, tlf. 3392 5738, e-mail Benedikte.Maul.Andersen@udst.dk Mette
Hartvig, fuldmægtig, tlf. 3392 5751, e-mail Mette.Hartvig@udst.dk
Susanne Lemvig, uddannelseskonsulent, tlf. 3392 5725, e-mail Susanne.Lemvig@udst.dk
Louise Lee Leth, specialkonsulent, tlf. 3392 5074, e-mail Louise.Lee.Leth@udst.dk
Anne Elkjær, chefkonsulent, tlf. 3392 5661, e-mail Anne.Elkjaer@udst.dk
IKV (Individuel Kompetence Vurdering)
Susanne Lemvig, uddannelseskonsulent, tlf. 3392 5725, e-mail Susanne.Lemvig@udst.dk
Mette Hartvig, fuldmægtig, tlf. 3392 5751, e-mail Mette.Hartvig@udst.dk
Implementering af kvalifikationsramme tværgående og i AMU
Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, tlf. 3392 5315, e-mail Jan.Reitz.Joergensen@udst.dk

