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REFERAT AF MØDE I INTERIM BESTYRELSEN 
FOR FGU SYD-OG MIDTFYN FREDAG D. 21. JUNI 
2019 KL. 14:15 – 16:15 PÅ SYDFYNS ERHVERVS- 
FORSKOLE, TIPSVÆNGET 19, 5700 SVENDBORG 

 

  
Deltagere: Henrik Nielsen, Lisa Pihl Jensen, Sten Jensen, Kim Aas Christensen, 

Peter Hansted, Kristian Grønbæk Andersen, Arne Brunholm, Freddy 
Nymark Knecht, Allan Kruse, Susanne Søgaard, Bente Kofod Nørgård-
Sørensen, Ene Wolfsberg, Lennart Simonsen 

  
Referent: Dorthe Millinge (Mille), sekretær 
  
Fraværende: Freddy Nymark Knecht, Peter Hansted 
  
Mødelokale: Ene Wolfsbergs kontor, 1. sal i administrationsbygningen  
  
Dagsorden   
  
78. Godkendelse af mødedagsordenen 

v/Henrik Nielsen  
 

 a. Vejledende tidsplan for FGU-institutionen 
2019 
./. bilag 
Punkterne i bestyrelsesdagsordenen henviser til 
vedhæftede tidsplan, hvorfor den vedlægges som 
fast bilag til alle bestyrelsesmøder i 2019. 

 

  HN bød velkommen. 
Mødedagsordenen blev god-
kendt. 

79. Godkendelse af referat fra sidste møde i bestyrel-
sen d. 10. maj 2019  
v/Henrik Nielsen  
./. bilag 

 

  HN gjorde opmærksom på, at 
der var en fejl i referatet fra 
bestyrelsesmødet den 10. maj 
2019, hvor der på side 4 står, 
at FNK har haft møde med 
borgmesteren for Faaborg-
Midtfyn Kommune, Benny 
Staunsager. Borgmesteren i 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
hedder Hans Stavnsager. 
Dette blev taget til efterret-
ning. 
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EW fortalte, at skolens vision 
og mission er ændret, 
idet begreber som høj faglig-
hed og bæredygtighed også 
skal være indlejret. FGU 
Syd- og Midtfyn uddanner en 
medarbejder i grundlæggende 
projektledelse. Medarbej-
deren skal lave udkast til stra-
tegi for arbejdet med FN‘s 17 
verdensmål fra 2020. 
 
Referatet blev godkendt. 

   
80. Økonomi 

v/Lennart Simonsen 
 

   
 a. Godkendelse af årsrapport og revisions-

protokollat 2018 
1. Sydfyns ErhvervsForskole 
    ./. bilag 
2. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 
    ./. bilag 

 

  LS fremlagde de 2 bilag, som 
blev taget til efterretning. 

   
 b. Budget 2. halvår 2019 

./. bilag 
 

  LS indledte med at under-
strege, at vi tager alle mulige 
forbehold for det fremlagte 
budget, da vi på nuværende 
tidspunkt ikke kender de 
nøjagtige forudsætninger. Vi 
kender fx ikke det nøjagtige 
elevtal, ligesom vi heller ikke 
kender de nøjagtige lønudgif-
ter endnu. 
LS gjorde opmærksom på, at 
driftsudgifterne på Svendborg 
ErhvervsForskole i 2018 er 
barberet helt ind til benet. Det 
samme er sket på Faaborg-
Midtfyns Produktionsskole. 
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I forbindelse med budgettet 
for perioden 1.8-31.12 be-
mærkede HN, at der er ind-
tægtsført et halvt institutions-
bidrag, men det er for hele 
2019. Det bør derfor være 
5/12-dele af beløbet, der 
budgetteres med. LS gav HN 
medhold i dette. 
 
EW: Der er nogle udgifter fra 
fx Statens IT, som vi måske 
ikke får alligevel, simpelthen 
fordi det vil være urimeligt i 
en etableringsfase. STUK 
vender tilbage herom. 
 
EW gjorde opmærksom på, at 
for kr. 300/måned tilbydes 
eleverne nu gratis morgen-
måltid samt frokost, 
kaffe, te, frugt mv.  
Hvis vi støder på en elev, der 
ikke kan se sig ud af at betale 
dette beløb, går vi ind og 
hjælper. Men det vurderes, at 
der ikke vil være tale om ret 
mange. Beløbet trækkes auto-
matisk fra deres skoleydelse. 
Morgenmad og frokost er en 
del af undervisningen, hvor-
for fællesspisning også er ob-
ligatorisk for medarbejderne.  
 
I forhold til afskrivninger 
nævnte LS, at modellen er 
bygget op på det 
paradigme, vi er forpligtet på. 
AB spurgte, hvad der ville 
ske, såfremt der i 2020 viser 
sig at være underskud. 
LS informerede om, at stats-
lige institutioner ikke kan gå 
konkurs. 
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AKRU kommenterede, at 
man skal dog ikke ønske at 
komme i den situation. 
 
CAJ spurgte, hvornår det 
endelige budget kommer, 
hvortil LS svarede, at det 
kommer i august/september 
2019. 
2020 budgettet skal besluttes 
slut november. – start de-
cember 2019. 
Henover året skal vi lave 
budgetrevideringer. 
 
Budgettet for 2. halvår blev 
herefter godkendt. Budgetud-
kastet for 2020 blev taget til 
efterretning. 

   
 c. Perioderegnskab 

1. Perioderegnskab pr. 31.3.2019 
    ./. bilag 
2. Perioderegnskab pr. 31.5.2019 
    ./. bilag 

 

  LS informerede om, at 
perioderegnskabet ser 
ganske fornuftigt ud på grund 
af det grundtilskud, vi har 
fået. 
Resultatet for de første 7 
måneder er i plus på 
kr. 700.000, men der kommer 
også udgifter, som endnu ik-
ke er bogført. 
 
Taget til efterretning. 

   
 d. EGU kontrakt med følgebrev 

./. bilag 
 

  LS omdelte et bilag til erstat-
ning for de principper, der 
har været rundt i kommuner-
ne. 
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Vi ser det som en omkost-
ningsneutral udgift for sko-
len, hvilket princip alle 4 
kommuner er gået med til.  
 
På nær Faaborg-Midtfyn 
Kommune har alle andre 
kommuner betalt tilkøb af 
ydelser, herunder kørekort, 
stilladscertifikat mv.). Denne 
udgift vil kommunerne ikke 
længere påtage sig, og da 
udgiften ikke ligger i vores 
taxameter, har vi en stor 
opgave i at få afsøgt, om der 
kan være andre muligheder 
for at bevare disse gunstige 
fordele for vores unge.  
 
For at underbygge vigtighe-
den i dette, omdelte SES mo-
deller, der beskrev, hvad 
EGU-eleverne bliver udskre-
vet til. Kun 7% går ud til le-
dighed på Sydfyn. Når vi 
kigger på landsgennemsnittet 
ser det ud til, at der er flere, 
der går ud til ledighed end 
eleverne fra Sydfyns 
Erhvervsorskole.  
EW har spurgt i Ministeriet, 
der gjorde opmærksom på, at 
udgiften ikke ligger i FGU-
taxameteret. 
SES: Vores styrke ligger i, at 
vi kigger på elev og på mes-
ter og laver den gode kombi-
nation. Vi sætter en stor ære i 
at følge dem og sørge for, at 
de kan klare sig selv, når de 
forlader uddannelsen. 
 
 
 
 
 



 
 

Side 6/14 
 

 
I forhold til muligheden for 
kombinationsforløb så forpli-
get vi os på, at hvis SDE kan 
levere det, de lover, så vælger 
vi selvfølgelig dette tilbud. 
 
HN: Problemet er synliggjort 
– en løsningsmodel kunne 
være, at man skriver ind i en 
aftale, at vi først afdækker 
muligheden for at tage et 
kombinationsforløb via SDE. 
Når alle muligheder er 
afdækket over et år, kunne vi 
vende tilbage med en evalu-
ering. 
KAA: Det skal bæres ind i 
kommunerne, så det bliver 
politisk behandlet 
HN: Vi laver en indstilling 
som tages med til behandling 
politiske i de respektive 
udvalg. Indstillingen opdeles 
på antal elever fra de enkelte 
kommuner, således at hver 
enkelt kommunes resultat 
bliver meget synligt. 

   
 e. Møbler/inventar 

./. bilag 
EW gennemgik bilaget. 
Vi har købt rigtig mange 
møbler og AV udstyr af VUC 
Fyn. 
Vi får indrettet nogle rigtige 
gode undervisningslokaler, så 
vi kommer i mål med opga-
ven inden elevstart d. 12. au-
gust. 

   
81. Godkendelse af den første bygningsstrategi 

v/Ene Wolfsberg 
./. bilag 

 

  EW præsenterede FGU Syd- 
og Midtfyns første 
bygningsstrategi. 
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Vedligeholdelses- og investe-
ringsplanen vil blive beskre-
vet og fremlagt primo 2020. 
Vi vil i 2019 gå i gang med at 
udvikle attraktive studie-
miljøer. 
EW henledte opmærksomhe-
den på sidste side omkring 
fremtidig etablering af ung-
domsboliger til de unge, der 
har svært ved at finde et sted 
at bo. Man kunne forestille 
sig et samarbejde med 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
– måske det kunne være et 
tema på sigt, hvor bære-
dygtighed er i højsædet.  
 
LPJ bemærkede, at der intet 
er til hinder for, at bolig-
selskaberne gerne vil være 
med på dette. Især under kon-
trollerede forhold. 
 
Hertil bemærkede HN, at det 
vil være godt at få kortlagt, 
om der er et behov for ung-
domsboliger. Interessant per-
spektiv, der skal arbejdes vi-
dere med. 
 
Bestyrelsen godkendte byg-
ningsstrategien. 

   
82. Godkendelse af den første IT strategi 

v/Ene Wolfsberg 
./. bilag 

 

  EW præsenterede den første 
IT-strategi for bestyrelsen. 
Det vigtigste er at få lavet 
nogle handleplaner, som skal 
arbejde bagved den overord-
nede strategi. 
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Med hensyn til bring your 
own device, ved vi endnu ik-
ke, om det bliver et krav, vi 
kan/vil stille til eleverne. Vi 
har indkøbt rigtig mange 
computere, så vi kan starte op 
den 12. august. 
 
LPJ fortalte, at alle elever på 
Langeland har computere fra 
3. klasse. 
 
KAA fortalte, at alle elever i 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
har computere fra 0 klasse. 
 
IT strategien blev godkendt 
af bestyrelsen. 

   
83. Status på målgruppevurderede elever 

v/Ene Wolfsberg 
./. bilag (eftersendes) 

 

  EW gennemgik det omdelte 
bilag. 
Ingen af udbudsområderne i 
landet er i nærheden af at nå 
deres tal. 
Kommunerne er udfordret af 
unge, der måske ikke er så 
nemme at indfange. 
Elever, der kommer ind efter 
august skal starte på basis, da 
der er halvårlig optagelse på 
sporerne. 
Der gøres et stort stykke ar-
bejde med at målgruppevur-
dere ude i kommunerne, men 
det tager tid. 
 
Taget til efterretning. 

   
84. Godkendelse af ordensregler for FGU Syd- og 

Midtfyn 
v/Ene Wolfsberg 
./. bilag 

 

  EW fremlagde bilaget. 
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FGU Syd- og Midtfyn har 5 
regler/idealer, som er blevet 
besluttet i et pædagogisk 
interim udvalg. Bagved de 5 
regler skal der laves nogle 
politikker. 
Nogle elever er blevet præ-
senteret for de 5 regler. Deres 
kommentarer hertil er, at de 
er glade for, at de ikke skal 
være i ”et regelhelvede”. 
 
Fremover kommer vi til at 
involvere eleverne meget me-
re. 
 
AKRU bemærkede, at han 
synes regelsættet var godt, 
men at han ikke var sikker 
på, om det ville holde ift. for-
valtningsloven. Der kan nem-
lig pludselig gå jura i det ifm. 
sanktioner, retskrav mv. 
Alle blev enige om at sende 
reglerne forbi STUK for at 
høre, om de er tilstrækkeligt 
beskrevet. 
EW bemærkede, at lovens 
regler lever lige bag ved, men 
de 5 regler er lavet for at ha-
ve et andet møde med elever-
ne end vanligt. 
AKRU: I stedet for regler 
kunne vi kalde det samværs-
idealer? 
EW synes, at det var en god 
opmærksomhed.  
 
God ide at få det afstemt med 
STUK. 
 
CAJ: Man dømmer, fordi 
man ikke forstår. 
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SJ: Reglerne er så simple, at 
de er til at forstå. 
 
Godkendt af bestyrelsen. 

   
85. Status på ny ansættelser af medarbejdere 

v/Ene Wolfsberg 
 

  EW orienterede om, at vi har 
ansat 2 nye lærere til at un-
dervise i dansk som 
andetsprog hhv. i Svendborg 
og Faaborg. 
I Ringe ansættes mandag d. 
26. juni en underviser i fag-
temaet ”Mad & Ernæring”.  
Peer Modal, tidligere leder i  
VUC, har sagt ja til en stil-
ling som projektleder på 
Uddata/indtægtsdækket virk-
somhed/skemalægning. Vi er 
kommet rigtig godt i gang 
med samarbejdet med Peer. 
 
Orienteringen blev taget til 
efterretning. 

   
86. Godkendelse af det pædagogiske og didaktiske 

grundlag 
v/Ene Wolfsberg 
./. bilag 

 

  EW har i samarbejde med 
ledergruppen udvalgt 4 af de 
15 didaktiske principper med 
opfølgning hhv. i efteråret og 
vinteren 2019 samt i foråret 
og sommeren 2020. De 4 
principper er som følger: 

• Helhedsorienteret un-
dervisning 

• Synlige læringsmål 
• Inkluderende lærings-

miljø 
• Praksisbaseret dannel-

se og læring. 
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Vi har lavet en skalering 
Ene har inviteret Micki Sune-
sen, som er fri forsker, til et 
møde sammen med FGU Fyn 
for at se, om der kunne 
komme et forskningsprojekt 
ud af det. Vi skal naturligvis 
søge midler til dette, ligesom 
der selvfølgelig skal arbejdes 
med det i et pædagogisk ud-
valg. 
 
Taget til efterretning. 

   
87. Reception d. 6.9.2019 – indvielse af FGU Syd- og 

Midtfyn (deltagerliste meldes ind fra bestyrelsen) 
samt 1. skoledag for eleverne 
v/Ene Wolfsberg 
 

 

  EW og HN har talt om, at det 
ikke skal gå stille af sig, når 
der starter en ny ungdomsud-
dannelse på Syd- og Midtfyn. 
Vi afholder derfor reception 
fredag d. 6. september 14:00 
– 16:00. 
EW får brug for hjælp til, 
hvem der skal inviteres, for vi 
har jo et kæmpe interessent-
netværk. 
Hver kommune byder ind 
med, hvem de kunne tænke 
sig, der skal inviteres. 
Denne opfordring sendes til 
de medlemmer af bestyrelsen, 
der ikke er til stede på dette 
møde. 
 
Meldes ind inden 1. juli. 
Alle medarbejdere får en 
gave den første dag, de er på 
arbejde, for at markere en 
særlig velkomst til FGU Syd- 
og Midtfyn d. 1. august. 
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88. 

 
Gennemgang af interessentanalysen 
Hvem skal vi have tæt på i udviklingen, og hvem 
skal vi lytte til? 
v/Ene Wolfsberg 

  EW henviste til interessent-
analysen, som var ophængt i 
lokalet. 
./. bilag 
Vi er meget godt rundt om 
rigtig mange af vores interes-
senter – Vi mangler dog virk-
somhederne og aftager insti-
tutionerne. 
 
Taget til efterretning. 

   
89. Præsentation af den nye hjemmeside 

v/Ene Wolfsberg 
 

  Blev præsenteret for bestyrel-
sen online. 

90. Plan for konstituering af den nye bestyrelse 
v/Ene Wolfsberg og Henrik Nielsen 

 

   
 a. De nyeste vedtægter 

./. bilag 
 

  HN: Der er udarbejdet et nyt 
sæt vedtægter, som skal un-
derskrives. 
Sidste møde i interim 
bestyrelsen er d. 30. august 
kl. 14:15 – 15:00 efterfulgt af 
et konstituerende i bestyrel-
sen fra kl. 15:00 – 16:15. 
Kim Aas er indstillet af 
Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Henrik Nielsen er indstillet af 
Svendborg Kommune. 
Sten Jensen og Freddy 
Knecht for arbejdstagersiden. 
 
Carl Aage Jensen bliver kon-
taktet af DI, der vil høre, om 
de må genudpege ham. 
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Dansk Byggeri Sydfyn har 
indstillet murermester Lars 
Esbensen, Svendborg Er-
hvervsskole, Dalum Land-
brugsskole og Social- og 
Sundhedsskolen Fyn har 
genudpeget Allan Kruse. 
Ærøs repræsentant er endnu 
ikke udpeget. 
Det selvsupplerende medlem 
foreslås udpeget i en turnus-
ordning mellem de 4 kom-
muner. Der udpeges en ud-
skolingsskoleleder. Et par 
emner blev nævnt. Vi tager 
en dialog om det og finder ud 
af, hvem vi skal spørge i den 
sammenhæng. 
2 medarbejderrepræsentanter 
og en elevrådsrepræsentant 
skal udpeges inden næste 
møde i bestyrelsen d. 30. au-
gust. 
For så vidt angår elevrådsre-
præsentanten skal det give 
værdi både for eleven og be-
styrelsen. 
BKN forslog at udpege 2 
elevrepræsentanter, så de ik-
ke sidder alene - en model fra 
VUC.  
SES: Det kunne være en elev 
fra AGU sporet og en fra 
PGU sporet. 

   
91. Orientering 

v/Ene Wolfsberg 
 

   
 a. Opfølgningssamtale med Mercuri Urval 

./. bilag 
 

  HN og EW har haft en op-
følgningssamtale i fællesskab 
med Mercuri Urval. 
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Konklusionen er, at det går 
godt. Samarbejdet fungerer 
rigtig godt og begge parter er 
tilfredse. 

   
 b. FGU Danmark – stiftende generalforsam-

ling d. 28.6.2019 
 

   
 

92. Eventuelt.  
  Invitation til et ”Get together 

party” d. 16.8 på Stenstrup-
lund er udsendt til alle med-
arbejdere på FGU Syd- og 
Midtfyn. 
Personaleforeningen står for 
arrangementet. 
 
Folderen for FGU Fyn – nav-
net skaber forvirring både for 
elever, kommuner mv. 
HN: Vi skal italesætte det, 
hver gang vi møder det. 
EW kontakter STUK og FGU 
”Fyn” for at forsøge at finde 
en løsning på problemet. 

 
Bestyrelsens underskrifter: 
 
 
……………………………... 
Henrik Nielsen 

 
 
 
……………………………… 
Lisa Pihl Jensen 

 
 
 
……………………………… 
Kim Aas Christensen 

 
 
……………………………… 
Peter Hansted 

 
 
……………………………… 
Kristian Grønbæk Andersen 

 
 
……………………………… 
Sten Jensen 

 
 
……………………………… 
Freddy Nymark Knecht 

 
 
…………………………….. 
Arne Brunholm 
 
 

 
 
……………………………… 
Allan Kruse 

……………………………… 
Susanne Søgaard 

………………………………… 
Bente Kofod Nørgård-Sørensen 

 
 

 


