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Bestyrelsesmøde 

Tid: Fredag d. 19. juni 2020 kl. 13:15 – 15.15 

Sted: Tipsvænget 19, 5700 Svendborg 

__________________________________________________________________________ 
 

Referat 
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) 
Jakob Daly (JD) 
Thomas Povlsgaard (TP) 
 

Deltagere fra ledelsen: 
Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn 
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn 
 
Fraværende: 
 
Afbud: Mette Hesseldahl Laubel, Thomas Povlsgaard og Freddy Nymark Knecht 
 
Referent: 
Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

v/HN 

HN og EW byder elevrepræsentanterne Thomas Povlsgaard og Jakob Daly velkommen. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 
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Kommentar 

 

Beslutning 

 Elevrepræsentanterne blev budt velkommen. 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 17. april 2020 

v/HN 

Referatet blev udsendt til bestyrelsen den 28. april 2020. 

Referatet af bestyrelsesmødet den 17. april 2020 vedlægges som bilag 1. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

3. Orientering om kassekredit 

v/LS 

Souschef Morten Hansen fra Sparekassen Sjælland-Fyn deltager i mødet. Forlængelsen af 

kassekreditkontrakten skal underskrives af bestyrelsen. 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Morten Hansen har meldt afbud til mødet. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde den 

18. september 2020. 

 

4. FGU Syd- og Midtfyn efter første skoleår 

v/EW 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW: Det har været en spændende og stor opgave, som har haft to spor: etablering af en skole 

for eleverne og en arbejdsplads for medarbejderne. Manglende systemunderstøttelse gav 

udfordringer i opstarten. Vi modtog flere elever end forventet pr. 1. august 2019. Da der er 

sket en ændring i alderen i målgruppen, og vi har skulle lære at huske at kommunikere med 

forældregruppen. 

 

Virksomhederne skulle lære FGU at kende. Virksomhederne har oplevet forringede vilkår i 

forhold til EGU. Det vil være noget som bliver prioriteret landspolitisk næste skoleår. 
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Vi synes, FGU er blevet taget godt imod ved alle interessenter. Det er vigtigt, at vi er med, 

hvor vi kan påvirke det politiske, og det er højt prioriteret ved EW’s plads i FU 

(Forretningsudvalget) og Uddannelsesudvalget i direktør/rektorkollegiet. 

Vi er optaget af struktur.  

Vi har haft en oplevelse af at skulle starte forfra med mange opgaver. Målet for de kommende 

år er, at vi ikke skal starte forfra hele tiden. 

 

Coronaperioden har medført, at vi har haft fokus på fjernundervisning, og det vil blive tænkt 

ind i kompetenceudviklingen fremover (blended learning). 

 

Der er fokus på økonomi og kvalitet i opgaven. FGU Syd- og Midtfyn skal være en 

arbejdsplads, som medarbejderne skal være stolte af. Tak til bestyrelsen for det gode 

samarbejde. 

 

LPJ: Stor ros til FGU - I har knoklet dette år. 

 

HN takkede på hele bestyrelsens vegne. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

5. Godkendelse af revideret budget 2020 pr. 1. maj 2020 

v/LS og EW 

Det reviderede budget vedlægges som bilag 2. 

Der blev afholdt møde i Forretningsudvalget den 7. maj 2020, hvor det reviderede budget 

2020 blev fremlagt. Forretningsudvalget besluttede at anbefale overfor bestyrelsen af 

godkende budget 2020. 

Indstilling: Forretningsudvalget anbefaler overfor bestyrelsen af godkende budget 2020.  

 

Kommentar 

LS: Det ser ok ud, men det er forbundet med noget usikkerhed i forhold til elevtallet. 

Vi har ikke et nøjagtigt tal på, hvor mange der starter i FGU til august 2020. 

EW: Vi har anmodet om elevprognoser for de næste 5 år fra de 4 kommuner. 

MH: I forhold til elevernes frafald – er det et reelt frafald eller er det fordi de starter på en 

anden uddannelse? 

LS: Det er begge dele. 

HN henviste til elevprognoser fra kommunerne over 5 år. Vi har en formodning om, at der 

kommer valide prognoser. 

SJ: Henvisning til bilag 5 – vi ligger højt lønmæssigt.  

 

 



    
 

FGU Syd-og Midtfyn ∙ 19. juni 2020 ∙Tipsvænget 19 ∙ Svendborg 

Side 4 af 11 
 

 

EW gjorde opmærksom på at dette er som følge af, at en del af medarbejderne er 

virksomhedsoverdraget. Medarbejderne har ligget højt lønmæssigt, og der må ikke være en 

lønnedgang ved virksomhedsoverdragelsen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender budget 2020. 

 
6. Orientering om institutionens likviditet pr. 1. juni 2020 

v/LS  

Likviditet pr. 1. juni 2020 vedlægges som bilag 3 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

LS: Det er som forventet. Der er ikke de store udsving. FGU har modtaget 9,9 mio. kr. i 

forskud. De første 3 måneder af året modtager FGU et forskud til eleverne. Forskuddet kan vi 

beholde hele året. Når vi når december, bliver de 9,9 mio. kr. modregnet. Hvor meget vi får i 

første kvartal af 2021, kender vi først sidst på året.  

EW: Vi modtager et beløb, når eleverne er udsluset. I 2020 kan vi ikke nå at få 

udslusningstaksameter. Det er politisk besluttet, at beløbet, der er afsat på finansloven, skal 

deles ud til FGU i et forholdstal. Vi regner med at få overført beløbet lige inden sommerferien. 

 

LS gør opmærksom på, at det konkret drejer sig om 1,4 - 1,7 mio. kr. 

 

EW: Der er ansøgt om tilpasningsmidler. Forligskredsen har været mødtes og resultatet og 

udmøntningen kendes ikke. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

7. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 

v/LS 

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 vedlægges som bilag 4 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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8. Benchmarking på nøgletal med 5 andre FGU-institutioner. 

v/LS 

Nøgletal FGU-institutioner vedlægges som bilag 5 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
EW: Vi er i netværk med de 5 andre FGU-institutioner.  
Der var fokus på lønningerne, hvor vi ligger højt. Dette er på grund af 
virksomhedsoverdragelsen. Det er også et udtryk for, at vi har for få elever pr. lærer. 
 
HN: Er det de korrekte FGU-institutioner at sammenligne os med. 
EW: Indtil alle FGU-regnskaberne er offentlige, var det den eneste mulighed for at lave 
sammenligning. Det er ikke det bedste, da vi ikke er identiske på flere parametre. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

9. Status på medarbejdere 

v/EW 

Der gives en status på gennemløb af medarbejdere ud og ind af organisationen siden august 

2019. 

Status på antal medarbejdere i FGU Syd- og Midtfyn vedlægges som bilag 6 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW: Der har været et gennemløb på 20 medarbejdere det første skoleår (opsagte, udløb af 

vikariater og afskedigelser). Der er ansat 17 medarbejdere i samme periode. Viden forsvinder 

ud af organisationen, når vi siger farvel til medarbejdere. Det er vigtigt, at have et fundament 

at stå på. Ser det som en naturlig proces i så stor en fusion. Der er brugt mange ressourcer på 

afskedigelser og ansættelser. 

 

Der er fokus på kommunikation, retning og målsætning.  

 

De medarbejdere, som er på vej ud af organisationen, indgår også i bilaget. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

10. Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer  

v/LS 

Regelgrundlaget vedr. kørselsgodtgørelse vedlægges som bilag 7. 

Indstilling: 
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Bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt kørsel i egen bil til bestyrelsesmøder og andre 

mødeaktiviteter skal godtgøres til statens lave takst (1,96 kr. pr. km) eller til statens høje takst 

(3,52 kr. pr. km). 

 

Regelgrundlaget, som FGU Syd- og Midtfyn på medarbejdersiden er underlagt, vedlægges som 

bilag (bilag 7). Dette er ikke gældende for bestyrelsesmedlemmer, idet der ikke foreligger et 

ansættelsesforhold. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer kan det frit besluttes, hvorvidt 

det er den lave eller den høje takst der anvendes.  

 

Besluttes det at anvende den høje takst, skal der udfærdiges en kørselsbemyndigelse som 

dokumentation. Det indstilles derfor, at direktøren i det tilfælde får fuldmagt til at underskrive 

kørselsbemyndigelsen. 

 

Kommentar 

HN: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Svendborg Kommune får godtgjort kørsel i egen bil 

til høj takst.  

JD: Vi har to busser. Hvis busserne er booket, skal vi køre i vores egen bil til aktiviteter. 

HN: Det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en model / procedure for eleverne.  

LS: Som det er nu, kan eleverne få dækket den faktiske benzinudgift.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede, at kørsel i egen bil og til andre mødeaktiviteter skal godtgøres til 

statens høje takst. 

 

11. Elevstatus 

v/EW 

 

På mødet gives der en status på: 

• antal elever, der går til prøve til juni 2020 

• antal elever, der afslutter uddannelsesforløbet i sommeren 2020 

• optaget til august 2020 fra de 4 kommuner (Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg 

og Ærø) 

• det videre forløb for de elever, der afslutter uddannelsen 

 

Status på elever pr. 8. juni 2020 vedlægges som bilag 8 

Status på elever ind og ud af FGU Syd- og Midtfyn i 2020 vedlægges som bilag 9 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW: Før FGU var der 1400 EGU-elever – nu er der 382 EGU-elever på landsplan. Der er sket en 

ændring i regler og grundlag. Der vil blive kigget nærmere på dette område. 
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EW gennemgik bilaget med fokus på elever, der afslutter positivt, og elever, der frafalder til 

KUI. 

AKRU bemærker, at der er få elever fra Ringe og Faaborg til EUD. Det skyldes evt. 

transportudfordringer og lokale søgemønstre. 

 

EW: De 5 FGU’er fra netværket går sammen om et projekt, der skal skabe bedre overgange til 

aftageinstitutionerne. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

12. Bygningsstrategi (lukket punkt) 
v/HN og EW 

 

• Orientering om møde den 3. juni 2020 med Borgmester Bo Hansen, 
Kommunaldirektør Erik Meldgaard, Henrik Nielsen, Lisa Pihl Jensen, Allan Kruse, 
Freddy Knecht og Ene Wolfsberg 

• Opfølgning på lejekontrakt udspil fra Svendborg Kommune. 
 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

13. Opfølgning på anmodning om kommunale EGU-pladser indenfor SOSU-området indstillet på 

bestyrelsesmødet i december.  

v/EW 

Status fra de 4 kommuner vedr. oprettelse af kommunale EGU-pladser på SOSU-området 

vedlægges som bilag 10 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

MH: 2 pladser på Ærø Kommune vedtaget politisk. De øvrige kommuner vender tilbage efter 

budgetseminarer i efteråret 2020. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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14. Nyt fra eleverne 

v/ elevrepræsentanterne Thomas Povlsgaard og Jakob Daly 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
JD orienterede om Modstrøm, som er en bevægelse af unge, der ikke går den lige vej. I 
Modstrøm kæmpes der for et bedre og mere rummeligt uddannelsessystem. Bevægelsen 
støtter alle eleverne, og der er ingen, der skal føle sig alene. Der er 700 tilmeldt. Vi har fået 
flere elever til FGU igennem dette tiltag. 
 
Der mangler opbevaringsmuligheder til elevernes computere og skoletasker. 

 
Eleverne ønsker at skolerne skal have mere bevægelse i undervisningen. To gange om ugen 
kunne være godt.  

 
EW: Bevægelse er indeholdt i de didaktiske principper. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

15. Nyt fra FGU Danmark  

v/EW 

Indkaldelse til generalforsamling for FGU Danmark den 7. oktober 2020 vedlægges som bilag 

11 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
AKR booker bestyrelsen i kalenderen. 
EW: FGU Danmark har fået oprettet en hjemmeside. EW er valgt ind i Center for 
Ungdomsforskning.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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16. Opfølgning på strategiseminar den 6. marts 2020  

v/EW 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Kommentar 
EW oplyste at der er 4 strategier, der skal arbejdes videre med: 

1. Vitaliseringsmodel for elever 
2. Faglighedsmodel for medarbejderne 
3. Fremmødestrategi for elever 
4. Bæredygtighedsstrategi. 

 
 
EW: De 4 strategier vil blive uddybet på næste bestyrelsesmøde. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

 

17. Temadage 

v/EW 

Forslag til temamøder i bestyrelsen, f.eks. 

• Den kommunale ungeindsats 

• unge i misbrug 

• overgange og indgange til og fra FGU. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslag til temamøder. 
 
Kommentar 

 
Beslutning 
Det blev besluttet, at der inviteres til første temamøde vedr. den kommunale ungeindsats i 
efteråret 2020. 
 

 

18. Eventuelt 
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19. Næste møde  

v/HN 

 

Mødeforslag efteråret 2020 / foråret 2021 

1) 18. september 2020 kl. 13.15-15.15 

2) 4. december 2020 kl. 13.15-15.15 (starter med en let juleanretning kl. 12.00) 

3) 12. marts 2021 kl. 13.15-15.15 

4) 11. juni 2021 kl. 13.15-15.15 (starter med en let sommeranretning kl. 12.00)  

Indstilling: Bestyrelsen godkender mødedatoerne. 
 

Kommentar: 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte mødedatoerne 2020/2021 

 

 

På mødet skal bestyrelsen underskrive følgende referater 

• Bestyrelsesmøde den 30. august 2019 

• Bestyrelsesmøde den 13. december 2019 

• Bestyrelsesmøde den 17. april 2020 

• Forretningsudvalget den 7. maj 2020 
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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 

 

……………………………… 

Jakob Daly  

………………………………… 

Ketil Bo Amtrup 

 

……………………………… 

Thomas Povlsgaard 

……………………………… 

Mette Hesseldahl Laubel 

 

  

 


