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Bestyrelsesmøde 

Tid: fredag d. 25. september 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) 
Kristian Damsgaard (KD) 
Ketil Bo Amtrup (KBA) 
Jakob Daly (JD) 
 

Deltagere fra ledelsen: 
Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn 
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn 
 
Fraværende: 
 
Afbud: Carl Aage Jensen, Sten Jensen og Minna Henriksen 
 
Referent: 
Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 

v/HN 

HN og EW byder medarbejderrepræsentant Kristian Damsgaard velkommen. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 
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Kommentar 

 

Beslutning 

HN og EW bød Kristian Damsgaard velkommen. 

HN gjorde opmærksom på, at to bestyrelsesmedlemmer er inhabile vedr. punkt 8. Det drejer 

sig om bestyrelsesmedlemmerne Freddy Knecht og Allan Kruse. 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde fredag d. 19. juni 2020 og ekstraordinært 

møde den 26. juni 2020 

v/HN 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. juni 2020 vedlægges som bilag 1. 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2020 vedlægges som bilag 2. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte referaterne. 

 

3. Elevstatus 

v/EW 

a) Status på elever pr. 14. september 2020 vedlægges som bilag 3. 

b) Elevstatus pr. 7. september 2020 vedlægges bilag 4 

c) Intern undersøgelse fra FGU Danmark vedr. SPS-behovet på FGU-institutionerne 

vedlægges som bilag 5 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW: Som det fremgår af bilag 3, er der en halvering af elever på fagtemaet Musisk Produktion. 

Vi kender ikke årsagen, men måske det kan hænge sammen med, at musik i denne Corona- tid 

ikke kan komme ud og spille koncerter og derved ”sælge” deres fagteam. 

AGU og AGU-basis i Svendborg har fået flere elever. 

Fagtemaet Mediegrafisk har også fået færre elever efter 1. august 2020. Det betød, at vi ikke 

ansatte en underviser på fagtemaet.  

Det kan være en udfordring at skulle reagere på elevernes søgemønster til de 3 FGU-skoler, 

men vi skal analysere, hvilke tendenser det kunne skyldes. 

 

Bilag 4: 

EW gennemgik bilaget. Vi er ved at danne os et overblik over, hvor vi kan få data fra og hvilke 

udtræk kan vi lave i de nye systemer. Inden længe kan vi lave træk fra datawarehouse. 
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Vi er sammen med kommunerne optaget af, hvad gør vi med den gruppe af unge, som vi ikke 
kan løse opgaven for i FGU. Det bedste bud er, at vi skal i dialog med kommunerne om et 
partnerskab. Kommunerne har i forvejen tilbud til de udsatte unge, som man med fordel kunne 
arbejde tæt sammen med. Opgaven skal løses tværfagligt. 
 

FK: Der er en gruppe af unge, som ikke modtager offentlig forsørgelse. Vi er nysgerrige på, 

hvad der sker med de unge. 

 

KAC: Der er en gruppe af unge, som falder uden for målgruppen. Der er en stigning i udgifterne 

på socialområdet. 

 

EW: Der brug for specialpædagogiske støtte til FGU, da der er mange hensyn at tage til den 

enkelte elev. EW henviser til bilag 5. Der pågår lige nu drøftelse på finanslovsforslaget om, 

hvorvidt FGU skal kunne søge SPS midler til studiestøttetimer, som man kan i andre 

ungdomsuddannelser. 

 

FK: 18% af de unge får ikke en uddannelse. Man ved ikke hvad de unge laver, da de ikke får 

nogen forsørgelse. 

 

EW: FGU Syd- og Midtfyn og KUI skal have fokus på, hvad udfordringerne er blandt de unge.  

 

HN: Kommunerne har mange indsatser, som vi skal tænke sammen med FGU. 

 

EW: Det handler om at lave de modige prøvehandlinger. Der skal tænkes nyt sammen med 

kommunerne.   

 

LE: Hvordan finder vi de unge, som ikke er i gang med en uddannelse? 

 

HN: Det er KUI, der kan svare på dette, og der er forholdsvis styr på det i forhold til indsatser. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

4. Økonomi     

v/ LS 

a) Brev fra STUK af den 18. august 2020 vedr. tilpasningsmidler vedlægges som bilag 6 

b) Orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. udmøntning af 

udslusningsmidler vedlægges som bilag 7 

c) Orientering om kassekredit 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Kommentar 

LS: Tilpasningsmidler: vi har søgt om 2,1 mio. kr. Vi har budgetteret med 1 mio. kr. og har fået 

600.000 kr.  

 

Udslusningsmidler: Der er modtaget 1,6 mio. kr. for første halvår. Der er udmøntet halvdelen 

af bevillingen på finansloven, fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne efter indberettet 

årselevtal for efteråret 2019.  

 

Systemerne kan nu begynde at blive integreret. Vi ved ikke, hvor mange elever, der er 

berettiget til udslusning, idet vi ikke kender antallet af overgangseleverne til job og 

uddannelse.  

 

Kassekreditten er underskrevet. 

 

EW: Grunden til at vi ikke fik flere tilpasningsmidler, er fordi andre FGU-institutioner havde 

mere behov for midlerne. Der er lige nu 4 nødlidende FGU-institutioner. I 

virksomhedsoverdragelsen har vi været stillet forskelligt – nogle FGU-institutioner har fået 

overdraget meget likviditet og gode bygninger, hvor andre lige modsat.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 

v/LS  

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 vedlægges som bilag 8 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

LS: Øvrige tilskud – tilskud til øremærkede projekter fx ekstra midler til fastholdelse af unge i 

en Covid-19-tid samt ekstra rengøring.  

Lønudgifterne er steget. Det drejer sig konkret om 10 medarbejdere. 

 

Undervisningsomkostninger: Samlet set blevet mindre. Vi skal blive bedre til at budgettere på 

dette område. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

6. Orientering om likviditet pr. 1. september 2020 

v/LS  

Likviditet pr. 1. september 2020 vedlægges som bilag 9  
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Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Kommentar 

Nyt tilpasset likviditetsbudget blev udleveret. Det ser fornuftigt ud. 

9 mio. i forskud. Regulering sker i december måned. 

Vi har 74 årselever i dette kvartal – mod 81 i 2. kvartal. Et noget større tal end forventet. 

 

EW: Der er sket en medarbejdertilpasning løbende for at nedjustere i forhold til budgettet. 6 

stillinger er ikke blevet genbesat i den samlede organisation. 

Vi står ikke overfor at skulle afskedige medarbejdere, hvis vi kan fastholde det nuværende 

elevtal.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

7. Status på medarbejdere 

v/EW 

Status på antal medarbejdere, som er fratrådt i FGU Syd- og Midtfyn vedlægges som bilag 10 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW: APV-undersøgelse sættes i gang i løbet efteråret.  

 

AKRU og HN anbefaler, at APV-undersøgelsen er anonym. 

 

HN orienterede om konkret personalesag. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

8. Bygningsstrategi (lukket punkt) 

 

9. Henvendelse fra borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune ang. 

partnererklæring vedr. Campus Faaborg  

v/ HN og EW 

FGU Syd- og Midtfyn har den 24. august 2020 modtaget en henvendelse fra borgmester Hans 
Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune, som anmoder bestyrelsen om en partnererklæring 
vedr. Campus Faaborg. 
 
Partnererklæringen er en skriftlig tilkendegivelse, der beskriver, hvordan FGU Syd- og Midtfyn 
som uddannelsesinstitution gerne vil indgå i Campus Faaborg. 
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Den 9. september 2020 deltog Ene Wolfsberg og Henrik Nielsen i et møde med 
vicekommunaldirektør Siggi Kristoffersen i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der var 
indledende drøftelser. FGU Syd- og Midtfyn gjorde opmærksom på, at et evt. partnerskab bør 
indeholde en drøftelse af udfordringen med to små FGU-skoler i én kommune.  
 
En tommelfingerregel (citat STUK): En bæredygtig FGU-skole har ca. 110 ÅE. 
 
FGU har fået 4 år (2019-2023) til etablering, herunder vurdering af skolestørrelser. 
 
Henvendelse fra borgmester Hans Stavnsager vedlægges som bilag 16 
Indstilling: Bestyrelsen drøfter henvendelsen og kommer med input til svar til borgmester Hans 
Stavnsager. 
 
Kommentar 
EW: Det er en økonomisk udfordring at have to skoler i én kommune med hver 90 og 70 elever. 
Der skal være tilmeldt 110 elever for at skolen er bæredygtig. 
Campus har været et ønske i mange år i Faaborg-området. Nu ønsker politikerne at give det et 
sidste skud.  

 
Hvad skal der til for at FGU kan gå ind i et konkret partnerskab? Vi har fået 4 år til etablering 
af et sammenhængende skolemiljø. Vi må ikke beholde aktiviteter på FGU, Nyborgvej 58 og 
samtidig iværksætte nogle hold i et nyt campusområde. 
 
KAC: Processen har været i gang i mange år i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der skal besluttes 
noget nu.  
Faaborg Gymnasium ligger i et godt område.  
De unge, som bor nordpå i kommunen, tager til Odense og til Svendborg. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er afhængige af at andre vil være med, herunder FGU. 
 
EW: Vi skal passe på at vores skoler ikke bliver for små, set i et ungeperspektiv. Samtidig skal vi 
drage fordel af, at vi i udbudsområdet både har store og små skoler. 
Overgangen til anden uddannelse bliver kortere, når man er i området i forvejen. 
 
HN: Det er vigtigt, at vi har en bæredygtig økonomi.  
Faaborg-Midtfyn Kommune kunne bygge nyt og så kunne FGU leje sig ind. Det vil kræve øget 
mobilitet blandt de unge. 
 
KD: Der er en udfordring med at få elever i praktik, hvis det ligger lidt uden for byerne. 
 
KAC: Der skal kigges på infrastruktur for ellers er der ikke et elevgrundlag. 
De svageste elever har svært ved at flytte sig fra Faaborg til Ringe. 
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Det er vigtigt at pointere, at vi ikke tænker at lukke skoler, men at finde de bæredygtige 
løsninger i en geografisk stor kommune.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen kom med bidrag til svar til borgmester Hans Stavnsager og der bliver udarbejdet 
og afsendt svar til borgmesteren mandag den 28. september 2020. 

 
 
10. Nyt fra eleverne 

v/ elevrepræsentant Jakob Daly 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
Vi kan ikke være sammen i øjeblikket pga. corona. Det er en udfordring. 
 
EW: Vi er udfordrede, idet der ofte er medarbejdere til test. Sammen med lærerne arbejder vi 
på at finde gode løsninger, så vi ikke skal aflyse undervisningen. Vi bruger de gode resultater, 
som alle fik under nedlukningen i foråret. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne  
v/ medarbejderrepræsentanterne Ketil Amtrup og Kristian Damsgaard 
 
Kommentar 
KBA: Medarbejderne i FGU Syd- og Midtfyn har forskellige baggrunde, herunder VUC, Sydfyns 
Erhvervsforskole og produktionsskolerne i FMK.  
 
KD: Jeg er startet i FGU i foråret og er glad for at være ansat i FGU. Jeg er EGU-vejleder og 
ledelsen forsøger at kompetenceudvikle medarbejderne for at vi får fælles redskaber og fælles 
sprog. Det er et skridt på vejen og spændende. Modellerne er efterspurgt ved mestrene på de 
virksomheder, som KD er i dialog med.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at orientering vedr. 
kompetenceudvikling sættes på dagsordenen på næste møde den 4. december 2020 
 

 

12. Markedsføring af FGU 
v/ EW 

Tilbud fra Bookascreen vedr. biografreklame vedlægges som bilag 17 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter omfanget af markedsføring af FGU Syd- og Midtfyn. Skal FGU 

være på reklamebannere i biografen og i bybilledet? 
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Kommentar 
Beslutning 
Punktet udsættes til næste møde den 4. december 2020. 

 

 

13. Mødets pædagogiske nedslag 
v/ EW 
Ordblindeindsatsen på FGU for ordblinde elever er helhedsorienteret og sker især gennem et 
inkluderende læringsmiljø. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan undervisningen også foregå på 
små hold.  
 
”Elever med ordblindhed i FGU”.  
 
Hvad er planen, og hvad er udfordringen? Beskrevet af institutionens ordblinde-
koordinatorer. 
 
Der er 89 ordblinde elever (25%) på FGU Syd- og Midtfyn. Pr. 1. august 2020 har 51 elever 
(14%) en IT-rygsæk med SPS- støtte. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
Beslutning 
Punktet udsættes til næste møde den 4. december 2020. 

 

 

14. Nyt fra FGU Danmark 
v/ EW 

a) Generalforsamling den 7. oktober 2020 gennemføres, og FGU Danmarks årsmøde den 

7. oktober udskydes på ubestemt tid pga. corona-situationen. 

b) Nyt fra Uddannelsesudvalget og Modstrøm 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Kommentar 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

a) EW gjorde opmærksom på at generalforsamlingen 7. oktober 2020 gennemføres. 

b) Nyt fra Uddannelsesudvalget og Modstrøm udsættes til næste møde den 4. december 

2020. 

 

15. Dialogmøde mellem FGU og KUI den 4. november 2020 
v/ EW 
Bestyrelsens ønsker til dagens indhold og output.  
Indstilling: Bestyrelsen drøfter og kommer med input til dialogmødet. 
 

Kommentar 
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Hvad ønsker bestyrelsen at drøfte på dialogmødet: 

• Målgruppedrøftelser 

• Snitflader 

• Samarbejdsmodeller.  

Inden drøftelserne går i gang, skal der være en præsentation af organisationen i KUI. 
Hvad vil FGU Syd- og Midtfyn kendes for? 
Status på hvordan det går i de to instanser? 
Interessenterne skal inviteres ind. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen drøftede indhold og input til dialogmødet den 4. november 2020. 

 

16. Eventuelt 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Kommentar 

 

Beslutning 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

17. Næste møde 
Næste møde afholdes den 4. december 2020 – mødet starter med en let frokostanretning. 
 
Kommentar 

Beslutning 

På mødet skal bestyrelsen underskrive følgende: 

• Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2020 

• Referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2020 

• Blanket vedr. kørselsbemyndigelse 
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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  

 

……………………………… 

Kristian Damsgaard 

  
 

……………………………… 

Jakob Daly 

 

  

 

 


