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REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN FOR FGU
SYD.OG MIDTFYN FREDAG D. 25. OKTOBER 2019
KL. 13:15 _ 15:15 PÅ TCU SYD. OG MIDTFYN,
TIPSV,ÌÐNGET 19, 5700 SVENDBORG

Deltagere Henrik Nielseno Lisa Pihl Jensen, Kim Aas Christensen,
Freddy Nymark Knecht, Carl Aage Jensen, Allan Kruse,
Lars Esbensen, Minna Henriksen, Ketil Bo Amtrupo
Mette Hesseldahl Laubel, Ene \Molfsberg, Lennart Simonsen
Selvsupplerende medlem (vakant)
Elevrepræsentant(er) uden stemmeret (vakant)

Afbud Lars Esbensen, Allan Kruse og Freddy Nymark Knecht

Referent: Dorthe Millinge (Mille)

Mødelokale: l.saliadministrationsbygningen
Dagsorden

Godkendelse af mødedagsordenen
v/Henrik Nielsen

Ingen bemærkninger

Godkendelse og underskrift af referat
fra sidste møde i bestyrelsen d. 30.
august 2019
vÆIenrik Nielsen
.l.bilag

Referatet blev godkendt og
underskrevet af bestyrelsen.

Udpegning af selvsupplerende medlemo
elevrepræsentant og elevtilforordnet
vÆIenrik Nielsen

1

2

3.

HN indstillede Birgit Villebro,
skoleleder for Nymarkskolen
Svendborg Kommunes ungeskole, der
pt. har 680 elever, som selvsupplerende
medlem i bestyrelsen.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.
Birgit blev herefter inviteret ind og
præsenterede sig selv og de muligheder
hun ser i sin deltagelse i bestyrelsen,
hvorefter de øvrige
bestyrelsesmedlemmer præsenterede
sig.

Side l/10



lfnF"gIt
FORBEREDENDE GRUNDUDDANNËLSE

4. Økonomi
vllennart Simonsen

a. Orientering om det foreløbige budget
for 201912020
.l.bilag

For så vidt angår valg af
elevrådsrepræsentanter til bestyrelsen
orienterede Ene om, at der for nylig er
nedsat elevråd på de 3 skoler. Det
vurderes, at elevrådene vil være klar til
at præsentere deres kandidater for
bestyrelsen til det første
bestyrelsesmøde i 2020.

HN bemærkede, at det først fremsendte
bilag var nedslående læsning, men at de
nye budgettal, som LS fremlagde på
mødet så noget bedre ud.
LS lovede at sende de nye
budgetforudsætninger til bestyrelsens
orientering efter mødet.
LS bemærkede, at budgettet
nødvendigvis må være baseret på
antagelser, da vi som bekendt endnu
ikke har en historik.
Den 8.11.19 sender de kommunale
ungeindstanser (KUI' erne) et
elevestimat for så vidt angår januar og
august optaget, men dette vil i sagens
natur være belagt med usikkerheder.
SJ håber ikke, at det er en øvelse
kommunen skal igennem hver gang, der
er optag, da det er et stort arbejde.

LS gennemgik herefter bilaget.
På udgiftssiden er der brugt de
historiske tal for 2018 i
produktionsskole regi.
Der er fuldstændig styr pä70 % - 80 %
af udgifterne.
Yderligere udgifter til
medarbej derressourcer kan tilskrives
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tilgangen af elever på de enkelte spor
Fx når der optages mange elever på
AGU-sporet vil dette resultere i
yderligere udgifter til medarbejder-
ressourcer, hvorimod PGU-holdene
stadig kan modtage flere elever uden
tilførsel af ekstra
me darbej derressourcer.

HN orienterede om, at vi i henhold til
gældende regler ikke længere kan bo
"gratis" på kommunens ejendom. Vi vil
således modtage en erhvervskontrakt
for leje af grund og bygninger undtaget
de bygninger, SE-F selv har etableret.
Der vil således blive taget hensyn til de
investeringer, der har været foretaget på
bygningerne over årene.

Udgangspunktet for budgettet er de
elever vi er i dag plus et nettooptagpåt
hhv. 30 - 50 ijanuar og august 2020.
HN nævnte, at målsætningen er, atvi på
sigt helst skal gå i nul - vi er i fuld gang
med at kortlægge mulighederne.
Vi betaler negative renter på vores
indestående i Sydbank, hvilket betyder
at kundeforholdet er under afuikling.
CJ spurgte ind til, hvor meget
likviditeten svinger over året.
LS svarede, at det gør den ikke.
CJ forklarede, at grunden til
spørgsmålet er, at hvis vi skulle komme
i en situation, hvor vi ikke kan betale,
så vil det blive nævnt i medierne, og så

har vi balladen.
E'W orienterede om, at vi nu modtager
et enhedstaxameter på kr. 81.700 pr.
elev. De afgivende skoleformer fik
forskellige taxametre for forskellige
opgaver.
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b. Perioderegnskab og
revisionsprotokollat
1. januar -3l.juli 2019 hhv. for
Sydffns ErhvervsForskole og
F aaborg-Midt$'n Produktionsskole

1. Perioderegnskab - Sydffns
ErhvervsForskole
.l.bilag

2. Revisionsprotokollat - Sydfyns
ErhvervsForskole
.l.bilag

3. Perioderegnskab - Faaborg-
Midtffn Produktionsskole
.l.bilag

4. Revisionsprotokollat - Faaborg-
MidtS'n Produktionsskole
.l.bilag

Äbningsbalance for FGU Syd- og
Midt$'n
pr. 1.8. 2019
.l.bilag

LS nævnte, at driftstaxameter udbetales
a/c hver måned. Institutions - og
skoletilskud hvert kvartal.
LS gennemgik herefter kort
afclelingsbudgetterne.
LS nævnte desuden, at likviditeten i
øjeblikket udgør ca. kr. 10 mio.
LS : TíLfu else efter bestyrelsesmødet:
Der er modforventning sket regulering
i a/c udbetaling af tílskud på baggrund
afþrventet antal årselever í efteråret
2019. Det gør, atvores
I ikv iditets b er eds kab r e ducer e s t íl
anslået kr. 2.5 mio. medio december.

Det reviderede budget blev herefter
godkendt af bestyrelsen.

Alle bilag er godkendt og underskrevet.
God fornemmelse at kunne lukke af og

c
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5.

d. Godkendelse afregnskabsinstruks
for FGU Syd- og Midtffn
.l.bilag

Status på elever på FGU Syd- og
Midtfyn fordelt på skoler og spor
.l.bilag

FGU og den Kommunale Ungeindsats
v/Ene \Molfsberg

a. Samarbejdsaftale mellem de 4
KUI'er og
FGU Syd- og Midtffn
.l.bilag

komme videre.
Vi sender en stor tak til revisionen for
det store arbejde.

HN bemærkede, at regler og procedurer
er, som de skal være.
Han havde dog nogle meget små
bemærkninger, fx på side 23 skal
initialerne på Erina Petersen rettes,
ligesom institutionens leder står
benævnt som forstander og ikke
direktør. Dette vil blive rettet.

Det blev bemærket, at
underskriftsbladet bestod af
medlemmer fra interim bestyrelsen og
ikke den nuværende bestyrelse. LS
undersøger med revisionen, om der skal
tilføjes et ekstra underskriftsblad med
den nye bestyrelses navne.
Regnskabsinstruksen underskrives på
næste bestyrelsesmøde.

Regnskabsinstruksen blev hereft er
godkendt af bestyrelsen.

Som det er nu, kan vi ikke trække
datalister i Uddata+e men det begynder
at lysne.
Den på mødet udleverede oversigt
skulle være fuldstændig opdateret,
hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

6.
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b. Orientering om opfølgning på elever
på de 3 skoler mellem KUI og FGU

c. Orientering om netværksdag d. 8.

november mellem FGU og KUI i
Region Syddanmark

d. Lokalt netværksmøde mellem ledere
og vejledere i FGU og de 4 KUI'er
d. 5. december 2019 kl. 13:30 -
15:30 på FGU-skolen i Svendbors

EV/ orienterede om opstart af
regelmæssige møder mellem de 4
kommunale ungeindstanser (KUI'er) og

FGU Syd- og Midtffn med henblik pä
at opnå en vis ensartethed i
behandlingen af elev til- og afgangi
FGU.
Vi mødes 4 x årligt på lederniveau og
gør status.
På det første møde d.29.8 blev den
vedlagte samarbej dsaftale udarbej det og
godkendt.

KUI vej leder/koordinatorer er tilstede
på skolen i Svendborg hver uge for at
følge op på de elever, der bliver
indskrevet og de elever, der forlader
skolen. Det fungerer rigtig godt -
dejligt at KUI'erne sætter ressourcer af
til det. I Ringe og Faaborg fungerer det
anderledes, men der er også her en god
og tæt dialog mellem skolerne og KUI.

EW orienterede.

EW orienterede.
Det er vigtigt hele tiden at håndtere og
informere sine hovedinteressenter.
Derfor inviterer vi ind på skolerne og
holder oplæg, hvor vi går i dialog om
FGU. På den måde baseres samarbejder
mest muligt på viden og ikke gisninger.
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7 Status på medarbejdere på FGU Syd-
og Midtfyn
vÆne Wolfsberg
.l.bilag

Status på systemer, bygninger,
pædagogik og drift
v/Ene Wolfsberg

a. Statens IT og UDDATA+

Ene orienterede.
Den l. august blev 70 medarbejdere
virksomhedsoverdraget til FGU Syd-
og MidtS'n - nu et vi72. Nogle har
valgt at forlade FGU, andre er blevet
ansat. De vilkår, som store
forandringer/fusioner skaber, er for
nogle medarbejdere meget svære.
Bestyrelsen fandt bilaget meget
interessant og bad om en opdatering på
hvert bestyrelsesmøde fremover.
Måden hvorpå situationen er blevet
håndteret blev rost.

EW fortalte, at det ikke har været
smertefrit at overgå til SIT - ikke alle
systemer virker efter hensigten endnu.
Vi har faet en opgørelse fra SIT
Helpdesk, der virker urimelig set i lyset
af, at SIT ikke har leveret det, de skulle.
Vi håber, at vi grundet dette får et
nedslag i prisen.
Vi er begyndt at få folk ud fra SIT, der
hjælper os, hvilket er meget
tilfredsstillende.

Uddata+ virker ikke helt endnu.
Integrationen mellem Uddata+ og
Agidon virker heller ikke - vi er kort
sagt meget analoge pt.

8.
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b. Køkkenet i Svendborg

c Ny læringskonsulent fra STUK

d. Ny institutionsudviklingsaftalepr
2020

Vi har konstateret, at der er stor forskel
på medarbej dernes digitale
kompetencer.
Derfor vil det blive tænkt med ind i
planlægningen af kompetenceudvikling
for den kommende periode.

FGU Syd- og Midtffn er med i en
projektansøgning sammen med 5 andre
institutioner, hvor vi søger om midler til
at stort udviklingsprojekt, der skal
understøtte digitaliseringen af
læremidler i den nye didaktik på FGU.

Kapaciteten i køkkenet i Svendborg er
udfordret. Fødevaremyndighederne
beskriver i deres sidste rapport, at vi har
nået max for produktionen.
Bestyrelsen har denne viden med i sin
kommende bygningsstrategi. Der vil
være opmærksomhed på en løsning på
kort sigt og en på længere sigt.

Institutionens nye læringskonsulent
hedder Jacob Buchwald Hansen. Jacobs
primære opgave er at støtte og
faciliterer læreprocesser, så

underviserne bliver dygtigere til
helhedsorienteret undervisning.

FGU Syd- og Midtffn har fået tildelt
kr. 1.200.000 til kompetenceudvikling i
2020. Pengene må ikke bruges til
lokaleleje og forplejning.
EV/ beskriver indholdet i institutions-
udviklingsaftalen, som skal godkendes i
STUK til december.
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e. Tegn på hverdag

Planlægning af endelig dato for
afholdelse af strategiseminar
v I alle bestyrelsesme dlemmer

Orientering om Åbent Hus-
arrangement på de 3 skoler torsdag d.
3.10 2019
vÆne V/olfsberg

1.1. Eventuelt

MHL bemærkede, at det ser ud som om
eleverne har det fint i hverdagen -
Lærerne har det dog mindre fint. Vi har
en hverdago rnen vi ved, at vi ikke er i
mål. Vi udfører måske 50 % af de
opgaver, vi skal - det er psykisk meget
hårdt.

EW svarede, at målet er kendt, og vi har
4 år til at nå det. Vi må væbne os med
tålmodighed og tilstræber stabilitet af
driften, mens vi udvikler indholdet og
opbygger institutionen.

Bestyrelsen tog alle punkter til
efterretning.

Strategiseminaret finder sted d. 2. marts
2020 kl. 12:00 -21:00.
Sted og dagsorden eftersendes.

Punktet blev ikke gennemgået.

Intet til eventuelt.

10.
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