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Referat af bestyrelsesmøde 
Fredag d. 13. december 2019 kl. 13:15 – 15:15 
__________________________________________________________________________ 
 

Dagsorden 
Deltagere fra bestyrelsen: 
Henrik Nielsen (HN), formand 
Lisa Pihl Jensen (LPJ), næstformand 
Allan Kruse (AKRU) 
Sten Jensen (SJ) 
Freddy Nymark Knecht (FNK) 
Kim Aas Christensen (KAC) 
Carl Aage Jensen (CAJ) 
Minna Henriksen (MH) 
Lars Esbensen (LE) 
Birgit Villebro (BV) 
Mette Hesseldahl Laubel (MHL) 
Ketil Bo Amtrup (KBA) 

Deltagere fra ledelsen: 
Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn 
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn 

Fraværende: 
Allan Kruse 
Lisa Pihl Jensen 
Kim Aas Christensen 
Minna Henriksen 

Referent: 
Dorthe Millinge (Mille), PA, FGU Syd- og Midtfyn 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 
v/HN 
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 

 
Kommentarer: 
Ingen. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
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2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 25. oktober 2019 

Referatet blev udsendt til bestyrelsen den 11. november 2019. 
Referatet af bestyrelsesmødet er vedhæftet som bilag 1 i bilagsdokumenterne. 
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 
 
Kommentarer: 
Ingen 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte referatet. 
 

3. Økonomi 
v/LS 
Orientering om status vedrørende budget 2019 og 2020 
Budget 2020 er vedhæftet som bilag 2 i bilagsdokumenterne 
Indstilling: Bestyrelsen tager budgetterne til efterretning 
 
Kommentarer: 
LS gennemgik budgettet, idet han bemærkede, at det er meget følsomt i denne opstartsfase, 
da vi pt. hverken kender det endelige elevoptag i januar eller i august, ligesom vi heller ikke 
kender det forventede frafald. Der er også nogle af fordelene, som vi før har haft, der ikke 
længere eksisterer, fx skal vi til at betale leje af grunden på Tipsvænget. Derudover har 
budgettet også været funderet på en forudsætning om, at vi har haft 124 EGU-elever om året 
med afslutning og start af 62 elever om året – disse forudsætninger er heller ikke længere 
realistiske. 
HN mente, at så lang tid vi holder fokus på bundlinjen i resultatbudgettet, hvor resultatet som 
bekendt blev vendt til et overskud ved sidste revision, er alt under kontrol. Pt. har vi modtaget 
2 opsigelser, hvoraf en stilling ikke genbesættes, hvilket giver en besparelse på kr. 450 – 
500.000 årligt. 
 
Beslutning 
EW orienterede om, at vi får besøg af Martin Larsen, der er vicedirektør i STUK. Han har 
tilbudt at møde bestyrelsen for FGU Syd- og Midtfyn for at beskrive forholdene omkring 
økonomien i en nystartet institution.  
HN bad om, at bestyrelsen fremover får udleveret kvartalsbaserede likviditetsbudgetter. 
Skulle vi havne i en likviditetskrise, kan vi få hjælp fra STUK, men det er naturligvis ikke et 
ønskescenarie. 
LS præsenterede likviditetsbudgettet, som viste et overskud på kr. 2.7 mio. pr. 31.3.2020. 
En momskompensation på kr. 150.000 er indlagt.  
Vi har endnu ikke fået udbetalt momskompensation for 2019, men der er indlagt et beløb på 
kr. 600.000 i budgettet. Forespurgt på á konto udbetalinger orienterede LS om, at vi forventer 
at modtage et brev om dette snart. 
Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen får løbende en underretning. 
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4. Tema: EGU i FGU 
v/EW 
FGU Syd- og Midtfyn oplever en forringelse af muligheder for at give EGU-eleverne fx 
kørekort, som er nødvendig for at indgå en praktikaftale i nogle brancher. 
Revidering af samarbejdsaftale vedr. principper for samarbejdet omkring FGU’ens EGU-spor er 
vedhæftet som bilag 3 i bilagsdokumenterne. 
Susanne Søgaard (SES) og Hanne Hegaard (HH) deltager på bestyrelsesmødet, hvor de vil 
fremlægge de udfordringer, de møder i deres hverdag, for bestyrelsen. 
Ligeledes vil bestyrelsen blive forholdt et ønske om at skaffe EGU-pladser på social- og 
sundhedsområdet i kommunerne. 
Indstilling: Bestyrelsen forholder sig til udfordringen og peger på mulige initiativer 

Kommentar: 
SES og HH udtrykte bekymring for, at de resultater, EGU plejer at levere, ikke længere er 
mulige at opnå. HEH og SES gav bestyrelsen et blik ind i deres nuværende vilkår og 
præsenterede derefter et ønskescenarie. 

Ved hjælp af en lagkagemodel præsenterede HH, hvordan resultaterne så ud sidste år, hvor 
93 % af skolens EGU-elever gik videre enten i job eller yderligere uddannelse. Hvis man ser på 
resultaterne på andre skoler rundt omkring i landet, ligger de kun på omkring 50 %.  HH og SES 
er stolte af det gode resultat og vil naturligvis gerne fortsætte med at levere dette. Skolens 
styrke er den individuelle tilrettelæggelse.  

SES og HH orienterede om, at vi nu får elever visiteret fra KUI, som er målgruppevurderet til 
EGU primært indenfor SOSU-området – specifikt til børnehaverne og plejecentre. Men der er 
ikke økonomi i børnehaverne til den slags ansættelser. Der mangler kommunale EGU-pladser 
på SOSU-området for at de kan løse den opgave, de er sat i verden for. 

FNK bemærkede, at der er tale om en økonomi pr. elev på kr. 6.300 (FOA) for en arbejdsuge 
på 37 timer, heraf er eleven på skole 1/3 af tiden, hvor de finansieres af FGU-taxameter. 
Adspurgt orienterede SES om, at der lige nu aktivt arbejdes med 7 FGU-elever.  
 

Beslutning 
Bestyrelsen var enige i, at det skal der findes en løsning på. 
SES og HH udarbejder faktaark med oplysning om antal elever, hvad koster det, og hvor længe 
pr. kommune, SOSU og børnehave. Bestyrelsen tænker, at det vil kunne lade sig gøre at skaffe 
midler, da det drejer sig om meget få elever. 
EW sender det udarbejdede faktaark til de 4 repræsentanter fra kommunerne, der får til 
opgave at bringe det videre i de respektive politiske udvalg. Bestyrelsen følger det videre 
arbejde. 

Næste tema: Kontaktpersonordningen (KUI) og misbrug. 
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5. Elevstatus 
V/EW 
Status er vedhæftet som bilag 4 i bilagsdokumenterne (udleveres på mødet) 
Orientering om kommunernes forventninger til optag januar 2020 og august 2020 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Kommentarer: 
EW orienterede om, at det endnu ikke er muligt at trække de nødvendige tal i Uddata, hvorfor 
vi har været ude og håndtælle eleverne. 
Pr. 9.12 var der i alt 294 FGU-elever – alle andre er tidligere PS-elever, KUU og EGU-elever. 
Vi skal have fokus på, hvad der ligger til grund for, at elever afbryder deres uddannelse. Det vil 
være et konstant indsatsområde i FGU og skal ses i sammenhæng med de 3 nationale mål for 
FGU.  
Der bliver afholdt statusmøde med kommunerne kvartalsvis, hvor der bliver fulgt op på hvert 
optag og frafald af elever.  
SJ har lagt mærke til, at der under årsag står ”personlige” rigtig mange steder og spurgte ind 
til, om der kunne være tale om en fejl i målgruppevurderingen? Til hvilket HN svarede, at det 
var en stor mulighed. EW udtaler, at vi er ved at blive klogere på, hvem der er i målgruppen 
for FGU. I analysen af frafald er vi optaget af, hvilke særlige faktorer, der spiller ind for unge i 
vores målgruppe, fx angst, og hvilke faktorer, der kan henledes til ungdomskulturen i dag.  
 
Beslutning: 
EW udtaler, at et tema, skolen arbejder videre i 2020 med er unge i misbrug – mental og fysisk 
sundhed – samtaler med de unge – undervisning af medarbejdere i, hvordan man håndterer 
disse problematikker. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

6. Orientering om status på medarbejdere 
v/EW 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Kommentarer: 
EW præsenterede en anonymiseret oversigt over sygemeldte medarbejdere, og fortalte om 
en artikel i Altinget skrevet af Uddannelsesforbundet, der handlede om, at FGU-lærere går 
ned med stress. 
Vi har oplevet sygemeldte medarbejdere, og har sat ind med vikarer. 
Kendt fravær pt. ligger på 6.6 %, hvoraf antallet af langtidssygemeldinger er 7. Heraf var 3 af 
disse medarbejdere langtidssygemeldte på virksomhedsoverdragelsesdagen.  
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AKRU efterspørger valid statistik og benchmarking, hvilket vi grundet vores systemer ikke er i 
stand til at levere pt. 
CAJ bemærkede, at det kunne være dejligt at høre noget positivt, hvortil KBA svarede, at det 
er hans oplevelse, at alle knokler på. Alt er nyt, men grundlæggende har vi en god skole med 
en god tone og en god begyndelse for den nye kultur. 

Beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Orientering om status på bygningskapaciteten på de 3 skoler 
v/EW 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Kommentarer: 
Bygningerne er i udgangspunktet fungerende. Skolen i Svendborg har været udfordret af den 
meget store elevgang. Køkkenet har været udfordret af, at det er blevet lukket 2x48 timer 
pga. mus, ligesom det heller ikke har kapacitet til at lave den mængde mad, der er behov for. 
FGU skal have et læringskøkken og ikke et produktionskøkken, hvilket vil blive en 
indsatsområde i 2020. 
Der bliver lavet en plan for alle bygningerne i 2020. Hans Erik Hansen, skoleleder i Ringe, har 
igangsat en vedligeholdelses-og investeringsplan. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen to orienteringen til efterretning. 
 

8. Orientering om arbejdstidsaftale mellem FGU Syd- og Midtfyn og Uddannelsesforbundet 
v/EW 
Arbejdstidsaftalen er vedhæftet som bilag 5 i bilagsdokumenterne 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Kommentarer: 
EW orienterede om, at Uddannelsesforbundet har taget nogle af de delegerede kompetencer 
tilbage, så TR har ikke kunnet forhandle arbejdstidsaftaler m.v.  
EW har holdt møde med Uddannelsesforbundet v/Hanne Pontoppidan samt 4 af hendes 
konsulenter. Hanne Pontoppidan kom med sine anbefalinger til ledelsen på FGU Syd- og 
Midtfyn. Ledelsen på FGU Syd- og Midtfyn kom med sine anbefalinger til, hvordan vi sammen 
politisk kan påvirke rammerne for udviklingen og opbygningen af FGU. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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9. Orientering om initiativ til dannelse af et konsortium i regi af FGU Syd- og Midtfyn med 
øvrige ungdomsuddannelser på Syd- og Midtfyn 
v/EW 
Følgende ungdomsuddannelser er inviteret til indledende drøftelser om det afgørende 
arbejde, der skal finde sted i forbindelse med elevers overgang fra FGU til de øvrige 
ungdomsuddannelser på Syd- og Midtfyn: 

Rikke Søgren Raisa, Erhvervsuddannelseschef, Svendborg Erhvervsskole 
Eric Wanscher, Uddannelseschef, Dalum Landbrugsskole  
Charlotte Sigurdsson, Uddannelseschef, Social- og Sundhedsskolen FYN 
Anni Evertsen, Afdelingsleder, VUC HF, Svendborg 
Dorthe Bruhn Ullegård, Afdelingsleder, VUC HF, Svendborg 
Erling Krebs Sørensen, Afdelingsleder, VUC HF, Faaborg 
Jesper Vildbrad, Rektor, STX HF, Svendborg 
Søren Jan Rasmussen, Rektor, HHX/HTX, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier  
Jens Frederiksen, Forstander, Svendborg Søfartsskole  
Gitte Bargholt, Direktør, Kold College  
Jan Petersen, Uddannelseschef, AMU Fyn 
Jesper Hasager Jensen, Rektor, Faaborg Gymnasium 
 
Fra FGU Syd- og Midtfyn deltager: 
Birgitte Weidenhof, Skoleleder, FGU Syd- og Midtfyn, afd. Svendborg 
Birgit Lykke Hansen, Skoleleder, FGU Syd- og Midtfyn, afd. Faaborg 
Hans Erik Hansen, Skoleleder, FGU Syd- og Midtfyn, afd. Ringe 
Ene Wolfsberg, direktør, FGU Syd- og Midtfyn 

Indstilling: Bestyrelsen godkender initiativet 
 

Kommentarer: 
EW orienterede om, at hun på baggrund af en positiv erfaring fra hendes virke som leder af 
KUU har taget initiativ til at invitere alle relevante uddannelser ind med henblik på at danne et 
konsortium i FGU-regi, der skal mødes 1 – 2 gange årligt for at afdække, hvad det er for 
elever, deres kompetencer mv., vi sender videre fra FGU og indlede et samarbejde om 
elevernes overgange. Alle de ovenfor nævnte er inviteret, og alle har sagt ja. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte initiativet. 
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10. Godkendelse af FGU Syd- og Midtfyns samværs-og ordensregler 
v/EW 
Elevrådene på de 3 skoler har haft lejlighed til at gennemgå og kommentere på ordens- og 
samværsreglerne, og dokumentet er efterfølgende blevet tilrettet. 
Ordens- og samværsreglerne er vedhæftet som bilag 6 i bilagsdokumenterne 
Indstilling: Bestyrelsen godkender ordens- og samværsreglerne 

 
Kommentarer: 
EW orienterede om, at elevrådene på de 3 skoler er kommet med nogle rettelser mest af 
sproglig karakter, da de ikke forstod formuleringen. 
Rygeproblematikken blev vendt. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte ordens- og samværsreglerne. De godkendte ordenregler lægges på 
hjemmesiden.  
  

11. Organiseringen af FGU Danmark til bestyrelsens orientering 
v/EW 
Organiseringen er vedhæftet som bilag 7 i bilagsdokumenterne 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Kommentarer: 
EW orienterede om organisationsopbygningen af FGU Danmark.  
Direktør/rektorkollegiet skal fremlægge og behandle relevante punkter. 
EW er blevet udnævnt til formand for uddannelsesudvalget og folkemødet, ligesom hun er 
blevet udpeget som medlem af forretningsudvalget. 
Dette repræsentantskab er rigtig godt for skolen 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen taget til efterretning. 
 
 

12. Orientering om bestyrelsesseminar d. 29. oktober med Undervisningsministeriet 
v/EW og LPJ 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Kommentarer: 
EW orienterede om, at hun deltog på bestyrelsesseminaret sammen med Lisa Pihl Jensen. Det 
var en rigtig fin tur.  
Kort fortalt vil UVM afholde et bestyrelsesseminar igen, da de er meget optaget af, at FGU- 
bestyrelsen er med i løsningen af denne vigtige opgave. Da det er vores unge, vi nationalt set 
skal arbejde sammen om, er det en national målsætning.  
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Beslutning: 
Bestyrelsen to orienteringen til efterretning. 
 

13. Lukket punkt, da det indeholder personspecifikke forhold og skal derfor behandles fortroligt 
Godkendelse af direktørens ansættelseskontrakt. 
Ansættelseskontrakten er vedhæftet som bilag 8 i bilagsdokumenterne 
Indstilling: Bestyrelsen godkender ansættelseskontrakten 
 
Kommentarer: 
HN orienterede om forhandlingen af direktørens ansættelseskontrakt. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte ansættelseskontrakten. 
 
 

14. Orientering – lukket punkt. 
 

15. Eventuelt 
Revideret liste over bestyrelsesmedlemmer er vedlagt til orientering 
Listen er vedhæftet som bilag 9 i bilagsdokumenterne. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Kommentarer: 
Ingen 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
EW afsluttede mødet med at minde bestyrelsen om bestyrelsesseminaret d. 2. marts. 
Programmet eftersendes, når datoen for afholdelsen nærmer sig. 
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Bestyrelsens underskrifter: 

 

 

……………………………... 

Henrik Nielsen 

 

 

 

……………………………… 

Lisa Pihl Jensen 

 

 

 

……………………………… 
Kim Aas Christensen 

 

……………………………… 
Sten Jensen 

 

……………………………… 

Allan Kruse 

 

……………………………… 

Freddy Nymark Knecht 

 

……………………………… 

Carl Aage Jensen 

 

…………………………….. 

Lars Esbensen 

 

 

……………………………… 

Minna Henriksen 

……………………………… 

Birgit Villebro 

………………………………… 

Ketil Bo Amtrup 

……………………………… 

Mette Hesseldahl Laubel 
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