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REFERAT AF MØDE I INTERIM BESTYRELSEN 
FOR FGU SYD-OG MIDTFYN FREDAG D. 30. AUGUST 
2019 KL. 14:15 – 15:00 PÅ FGU SYD- OG MIDTFYN, 
TIPSVÆNGET 19, 5700 SVENDBORG 

 

  
Deltagere: Henrik Nielsen, Lisa Pihl Jensen, Kim Aas Christensen, Peter Hansted, 

Kristian Grønbæk Andersen, Arne Brunholm, Freddy Nymark Knecht, 
Allan Kruse, Carl Aage Jensen, Susanne Søgaard, Bente Kofod Nør-
gård-Sørensen, Ene Wolfsberg, Lennart Simonsen 

  
Referent: Dorthe Millinge (Mille), sekretær 
  
Fraværende: Sten Jensen, Bente Kofod Nørgaard-Sørensen, Lennart Simonsen, Chri-

stian Grønbæk, Arne Brunholm 
  
Mødelokale: 1. sal i administrationsbygningen  
  
Dagsorden   
  
93. Godkendelse af mødedagsordenen 

v/Henrik Nielsen  
 

  HN bød velkommen til sidste møde i 
interim bestyrelsen og orienterede om 
det uventede fravær af nogle af besty-
relsesmedlemmerne. 
Mødedagsordenen blev godkendt. 

   
94 Godkendelse og underskrift af referat 

fra sidste møde i bestyrelsen d. 21. juni 
2019  
v/Henrik Nielsen  
./. bilag 

 

  CAJ er ved en fejl ikke nævnt i refera-
tet. Denne fejl vil blive rettet og refera-
tet fremlagt til underskrift igen på næ-
ste bestyrelsesmøde. 
Referatet blev herefter godkendt. 

   
95. Økonomi 

v/Lennart Simonsen 
 

   
 a. Svar fra STUK på FGU Syd- og Midt-

fyns ansøgning om tilpasningsmidler 
./. bilag 

 

  I LS fravær fremlagde EW og HN bi-
laget. 
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Vi har søgt tilpasningsmidler for ca. 
kr. 2 mio. og fået kr.1,05 mio. 
I brevet fra STUK var beløbets størrel-
se ikke motiveret. 

   
 b. EGU-kontrakt indgået mellem FGU 

Syd- og Midtfyn og de 4 kommuner 
./. bilag 

 

  EW fortalte, at det var en virkelig god 
aftale, vi har fået i hus. Især Bjørn Bal-
lisager fra Svendborg Kommune har 
været stærkt medvirkende til, at kon-
trakten er kommet i stand så hurtigt. 
Sentensen om at det vil være muligt, at 
ansøge den enkelte kommunale unge-
indsats om tilkøbsydelser til en ung 
elev vakte begejstring i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efter-
retning. 

   
96. Elever på FGU Syd- og Midtfyn pr. 1. 

august 2019 
v/Ene Wolfsberg 
./. bilag (omdeles på mødet) 

 

  EW fremlagde bilaget. 
Vi har fået overraskende mange elever, 
hvilket er en positiv udfordring. Vi får 
kr. 87.000 pr. elev, når eleven har 
været på institutionen 1 år. 
EW orienterede om møde med KUI 
torsdag d. 29.8.19 på lederniveau. 
På mødet var der gensidig enighed om, 
at den kæmpe store arbejdsbyrde med 
at målgruppevurdere osv. er gået godt. 
Alle rundt bordet enedes om fremover 
at mødes 4 gange årligt lige før et 
optag for hele tiden at have fingeren på 
pulsen. 
I Svendborg er vi udfordret af, at der er 
rigtig mange elever, der ønsker optag 
på AGU sporet. Klassekvotienterne på 
de 2 spor bliver for store, ressourcerne 
for små, hvilket resulterer i, at vi ikke 
kan tilbyde det, vi har lovet. 
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Vi har derfor midlertidigt valgt at luk-
ke AGU basis for optag, indtil vi har 
de fornødne ressourcer på plads. Men 
der skal ikke herske tvivl om, at vi al-
tid lige går den ekstra vej, når det er 
nødvendigt. 
Stor ros fra hele bestyrelsen.  
 
Orienteringen blev taget til efterret-
ning. 

   
97. Status på opstarten af uddannelsen 

v/Ene Wolfsberg 
 

 • Systemer 
• Medarbejdere 
• Processer 

 

  Ene orienterede. 
Kodeordet pt. er kaotisk - alt var bedre 
før. Men vi står fast. Vigtigt at kalde 
trolden ved navn, så alle ved, at det 
kun er en periode, vi skal have 
overstået. 
 
EW har talt med Ministeriet, der ringer 
rundt i hele landet for at høre, hvordan 
det går, og informeret dem om, hvor-
dan det går på vores institution. I 
forhold til mange andre institutioner 
rundt om i landet går det rigtig godt. 
EW opfordrede Ministeriet til at sende 
en opmuntringsskrivelse til alle. 
 
Rent IT mæssigt er der intet, der vir-
ker, hverken net, drev eller undervis-
ningssystemer, men vi er blevet lovet, 
at om 3 uger, så er alt IT på plads. 
UDDATA+ (vores elevregistrerings-
system) kommer også til at virke. 
 
Alt inventar på skolerne er på plads, 
men skolerne er slidte. Vi har som be-
kendt lavet en bygningsstrategi i besty-
relsen og på et eller andet tidspunkt, 
skal vi kigge i et andet spejl. 
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For så vidt angår medarbejderne, er der 
stor forskel på, hvordan de enkelte 
medarbejdere oplever deres hverdag. 
De medarbejdere, der før var på 
værkstederne, mærker næsten ingen 
forskel på før og nu, mens andre 
medarbejdere må klistre et stort smil 
på og få hverdagen til at hænge sam-
men på bedste beskub. 
 
Vi har 3 almenlærer stillinger til ansæt-
telse senest pr. 1. november 2019 ledi-
ge. 
Vi prøver hele tiden at foregribe 
begivenhedernes gang, men medar-
bejderne er ved at være slidte. 
Vi har mange kompetente medar-
bejdere, der kigger indad, når hverda-
gen ikke lykkes, hvilket er meget 
usundt. 
Vore elever er vidunderlige – alt er 
godt. Vi har ingen, der prøver at 
udfordre rammerne. De fleste respekte-
rer, at skolen er røgfri. 
De elever, der gik på skolen før, kan 
mærke en forskel – mange siger, at det 
nu føles som en rigtig uddannelse. 
 
FNK nævnte, at med den succes ud-
dannelsen er blevet, har vi en endnu 
større opgave med at få flere virksom-
heder til at åbne deres døre for elever-
ne – det er det, vi kan tage med herfra. 
SES nævnte, at det samme gælder for 
kommunerne, så vi kan få eleverne ud 
og leve deres drøm.  
 
HN takkede for orienteringen og besty-
relsen tog den til efterretning. 

   
98. Reception d. 6.9.2019 – indvielse af FGU 

Syd- og Midtfyn  
v/Ene Wolfsberg 
./. bilag 

 

  EW orienterede. 
Vi glæder os. 



 
 

Side 5/6 
 

 
Der er ikke kommet så mange tilmel-
dinger, men vi regner med, at der 
kommer mange flere end de, der er 
tilmeldt. 
Alle medarbejdere og bestyrelsen vil få 
et batch udleveret med deres tilhørs-
forhold. EW opfordrede bestyrelsen til 
at anerkende medarbejdernes store ar-
bejde, når de støder på dem ved recep-
tionen. 
 

99. Orientering om den nye forening FGU 
Danmark 
v/Henrik Nielsen 

 

  HN orienterede. 
Den 28. juli 2019 var der stiftende ge-
neralforsamling på Vingsted Centret. 
Interesseorganisationen opdelt i 2 – en 
der repræsenterer bestyrelserne, og en 
der repræsenterer direktør/rektor-
kollegiet. 
Det blev foreslået, at finansieringen 
skulle udmøntes i et kontingent på i alt 
kr. 40.000 i år og fremover kr. 80.000 
pr. år. Bestyrelsen fik til opgave at 
komme med en anden finansierings-
model opdelt efter skolestørrelse. 
EW blev valgt ind i forretningsudval-
get for direktør/rektorkollegiet på Fyn. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efter-
retning. 

   
100. Orientering om ny titel til institutionens 

leder fra STUK 
v/Henrik Nielsen 
./. bilag 

 

  HN orienterede. 
Vi har modtaget et pålæg fra STUK 
om, at den daglige leder for institutio-
nen enten skal tituleres direktør 
eller rektor. 
HN indstillede, at vi fremover titulerer 
EW direktør for FGU Syd- og Midtfyn. 
 
Bestyrelsen godkendte titlen. 
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101. Tak for samarbejdet 

v/Henrik Nielsen og Ene Wolfsberg 
 

  HN takkede Susanne Søgaard og Peter 
Hansted for deres store arbejde i inte-
rim bestyrelsen for FGU Syd- og Midt-
fyn og ønskede dem held og lykke 
fremover. 
 

102. Eventuelt.  
  Intet til eventuelt. 

 
 

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

 
 
 
……………………………… 
Lisa Pihl Jensen 

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

 
 
……………………………… 
Peter Hansted 

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

 
 
……………………………… 
Sten Jensen 

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

 
 
…………………………….. 
Arne Brunholm 
 
 

 
 
……………………………… 
Allan Kruse 

……………………………… 
Carl Aage Jensen 

…………………………….. 
Susanne Søgaard 

……………………………… 
Bente K. Nørgaard-Sørensen 

 

  

   
   
   

 


