FGU Syd-og Midtfyn ∙ 4. december 2020 ∙Tipsvænget 19 ∙ Svendborg

Bestyrelsesmøde
Tid: Fredag d. 4. december 2020 kl. 13:35 – 15.15
Sted: Tipsvænget 19, 5700 Svendborg, Spisesalen
__________________________________________________________________________

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) deltog via TEAMS
Lars Esbensen (LE)
Birgit Villebro (BV)
Kristian Damsgaard (KDAM)
Ketil Bo Amtrup (KBA)
Jakob Daly (JD)
Amalie Rosenkjær (AR)
Deltagere fra ledelsen:
Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn
Fraværende:
Afbud:
Referent:
Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn
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1.

Godkendelse af dagsordenen
v/ HN
HN byder elevrepræsentant Amalie Rosenkjær velkommen.
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen
Kommentar
Beslutning
HN bød Amalie Rosenkjær velkommen. Der var præsentationsrunde ved alle
bestyrelsesmedlemmerne.

2.

Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde fredag d. 25. september 2020
v/ HN
Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. september 2020 vedlægges som bilag 1.
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.
Kommentar
Beslutning
Bestyrelsen godkender referatet.

3.

Elevstatus
v/ EW
a) Status på elever pr. 23. november 2020 vedlægges som bilag 2
b) Artikel om EGU-elever i Ugeavisen den 11. november vedlægges som bilag 3
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
EW fremlagde en status på elevtallet fordelt på spor og skoler.
Datawarehouse fra STIL ikke er etableret endnu, men forventes at kunne levere de første data i
det nye år. Vi har samme antal elever som på samme tid sidste år i december.
Kommunerne anvender afsøgningsforløbene i højere grad, og der er mange elever, der
efterfølgende vælger at starte på FGU.
Vi skal afholde prøver i december for første gang, da prøverne var aflyst i foråret grundet
Corona.
I januar er der ikke et naturligt optag, da der ikke er andre skoler der afslutter i december.
Eleverne kommer successivt hen over efteråret, viser erfaringen fra 2019 og 2020.
Der er en målsætning (reformtal) om at 11 % af FGU-eleverne skulle gå på EGU-sporet. Der er
på landsplan på nuværende tidspunkt 2 %. Det er en opmærksomhed og arbejdspunkt mellem
FGU og undervisningsministeriet
Det er en god artikel i Ugeavisen vedr. EGU, der er vedlagt dagsordenen.
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Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4.

Børne- og Undervisningsministeriets bemærkninger til regnskab 2019 af den 3. november
2020
v/ LS
Børne- og Undervisningsministeriets bemærkninger til regnskab 2019 af den 3. november
2020 vedlægges som bilag 4
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
LS: Vores 5-årige bygnings- og vedligeholdelsesplan, når ikke at blive færdig i 2020. Resten af
anmærkningerne får vi formentligt styr på.
LE: Måske bruges der flere midler på undervisning fremfor de fysiske rammer.
AKRU: Det er svært at lave en 5 års plan over vedligeholdelser.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020
v/ LS
Det fremgår af regnskabsinstruksen, at budgetopfølgning skal afrapporteres på
skoleafdelinger. Det har ikke været muligt at afrapportere i samme form som på
institutionsniveau.
Resultatet for de enkelte afdelinger er:
• Ringe: 1.196.992 kr.
• Faaborg: 651.934 kr.
• Svendborg: 828.877 kr.
• Administrationen: -2.098.327 kr.
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 vedlægges som bilag 5
Indstilling: Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen.
Kommentar
LS: Yderste kolonne i bilaget skulle have været slettet i bilag.
Vi er blevet lovet, at udslusnings-taksametersystemet virker fra den 14. december. Men
systemet er ikke klar.
Vi har styr på, hvad eleverne udsluses til, men vi kan ikke følge dem efter FGU endnu.
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I 4. kvartal er der yderligere udgifter til konsulenter, herunder særlig til bygningsgennemgang
og advokat
Regnskabsinstruks – der skal foreligge et kvartalsvist perioderegnskab. Det har vi ikke haft
mulighed for. Vi har først kunne trække en balance den 31. maj 2020. De oplyste tal er
tilvejebragt ved manuel opgørelse.
Beslutning
Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

6.

Orientering om likviditet pr. 1. april 2021
v/ LS
Det bemærkes, at der ikke er indarbejdet eventuel hel eller delvis indbetaling af
feriepengeforpligtelsen.
Likviditet pr. 1. april 2021 vedlægges som bilag 6
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
Det blev omtalt, at indbetaling af feriepengeforpligtelsen kunne variere fra år til år afhængig
af driftsresultat og likviditetsbudget. Måske der skal udarbejdes en strategi hertil.
Beslutning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7.

Budget for 2021
v/ LS
Budget for 2021 vedlægges som bilag 7
Indstilling: Bestyrelsen godkender budget 2021.
Kommentar
EW: Efterlyst et ensartet taksameter på de 3 spor. Som det er nu, kan økonomien kan være
med at styre, hvor eleverne fordeler sig.
Beslutning
Bestyrelsen godkender budget 2021

8.

Institutionsudviklingsaftale
v/ EW
Kompetenceplan for FGU Syd- og Midtfyn vedlægges som bilag 8
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Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
EW omdelte den nye folder vedr. det organisatoriske hus og vores kapacitetsopbygning fra
2019.
Det organisatoriske hus vedlægges som bilag.
Ministeriet rykker for, at vi skal bruge alle de midler, der er sat af til etableringen af FGU. Note:
130 millioner 2019-2022)
Vi mangler tid til implementeringen så de nye kompetencer kan blive indlejret i strukturen og
kulturen.
Der bliver arbejdet med forløbsplaner i samarbejde med Jan Tønnesvang.
Det første tilsyn i FGU vil være om forløbsplanerne.
Beslutning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Det organisatoriske hus sendes med ud sammen med referatet.
9.

Nyt fra eleverne
v/ elevrepræsentant Jakob Daly og Amalie Rosenkjær
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
AR: vi deltager i Modstrøm (FGU-elevorganisation) – ingen ung skal føle sig alene på FGU eller
derhjemme.
Modstrøm har fokus på bedre løn til elever på FGU.
Modstrøm er talerør for de unge på FGU - også ind mod ministeren.
JD: Modstrøm gør et stort stykke arbejde for at de unge bliver mere sociale. I coronatiden har
det foregået via chat. Modstrøm har fokus på, hvordan de unge har det.
EW udtrykker, at Modstrøm gør et flot stykke arbejde.
Modstrøm kan hjælpe med at undersøge elevernes vilkår.
Beslutning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne
v/ medarbejderrepræsentanterne Ketil Bo Amtrup og Kristian Damsgaard.
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
KBA: Der er ordblindeundervisning på alle linjer.
Det er i gang med at blive startet op på FGU og få kompetencerne til at spille sammen.
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Der er fremskridt på området og målet er, at vi kan lave integreret ordblindeundervisning.
Eleverne kan få SPS-midler (hjælpemidler). Programmer til ordblindeundervisningen. IT-rygsæk
og AppWriter.
Alle elever skal screenes, når de starter på FGU. Det er sat i system, hvor det går igennem én
lærer.
KBA: Vi har lavet en lokallønsaftale på FGU Syd- og Midtfyn.
LE: Er arbejdsklimaet godt nok?
KBA: Vi har stadig travlt. Der er flere ting, som skal sættes i system. Der er ikke nogen erfaring
man kan trække på. Men det går meget bedre.
Vi har søgt 14 mio. kr. i en pulje til udvikling af ordblindeundervisningen. Uddannelse af
faglærerne og fokus på teknologien, så ordblindeundervisning ikke kun er for ordblindelærere.
KDAM: Jeg har en arbejdsmæssig baggrund fra VUC og den tidligere produktionsskole. Jeg har
ikke noget der ”plejer”. Jeg er derfor mere frisindet.
Vi er godt i gang med omstillingen til FGU.
EW: Man skal kende fundamentet, som vi kan bygge videre på. Der er flere der søger job på
FGU. Det er kvalificerede ansøgere.
FNK: Vi har et godt engagement i FGU Syd- og Midtfyn og gode ambassadører i bestyrelsen.
SJ: Mange unge mennesker havde et godt forløb på den tidligere produktionsskole.
Beslutning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
11. Markedsføring af FGU
v/ EW
Punktet blev udsat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2020.
Tilbud fra Bookascreen vedr. biografreklame vedlægges som bilag 9
Indstilling: Bestyrelsen drøfter omfanget af markedsføring af FGU Syd- og Midtfyn. Skal FGU
være på reklamebannere i biografen og i bybilledet?
Kommentar
• Der var en bred enighed om, at det ikke er det rigtige tidspunkt at satse på
biografreklame. Vi kan heller ikke vide, om det har nogen effekt.
• Det er rigtig vigtigt med oplysning om FGU-uddannelsen.
• Der har allerede været meget markedsføring blandt andet via radiospots, artikler,
Facebook opslag, Instagram, LinkedIn.
• Det er vigtigt at lærerne på kommunernes fri- og folkeskoler så de ved hvad FGUuddannelsen er, og hvad uddannelsen kan tilbyde de unge.
• Der skal være fokus på at fortælle den gode historie.
• Det er de kommunale medarbejdere som kan målgruppevurdere til FGU.
• Erhvervsskolerne har haft gode erfaringer med at have besøg af folkeskolelærerne.
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•
•
•

Kunne eleverne tage ud på fri- og folkeskolerne og fortælle om uddannelsen? Dette er
et ressourcespørgsmål.
Vi skal gøre opmærksom på FGU – men det skal være med kikkertsigte
En avisartikel er også en reklame.

Beslutning
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal være biografreklamer. Der skal være mere oplysning
end markedsføring, herunder oplysning ung til ung.
Der skal også være fokus på information til lærerne på fri- og folkeskolerne i de 4 Syd- og
midtfynske kommuner.

12. Pejlemærker for samarbejdet mellem FGU Syd- og Midtfyn og de 4 kommunale
ungeindsatser
v/ EW
Pejlemærkerne blev udarbejdet på dialogmødet den 4. november 2020 på Fremtidsfabrikken.
Pejlemærkerne er nu blevet redigeret.
”Pejlemærker for succes i samarbejdet mellem FGU Syd- og Midtfyn og de 4 kommunale
ungeindsatser” vedlægges som bilag 10
Indstilling: Bestyrelsen godkender pejlemærkerne.
Kommentar
EW: Tak for input og tak for en god dag den 4. november 2020.
Det er en god og stærk model for samarbejdet mellem FGU og KUI.
Beslutning
Bestyrelsen godkender pejlemærkerne.

13. Foreløbig status på resultat af APV i FGU Syd- og Midtfyn udført i november 2020
v/EW
Slides fra Musskema vedlægges som bilag 11
Skaleringen fra Musskema vedlægges som bilag 12
Resultatet af APV – fordelt på afdelinger vedlægges som bilag 13
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
Beslutning
Udsættes til næste møde den 12. marts 2021.

14. Nyt fra FGU Danmark
v/ EW
Punktet blev udsat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2020
Opfølgning på generalforsamlingen den 7. oktober 2020
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Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kommentar
Beslutning
Udsættes til næste møde den 12. marts 2021.

15. Eventuelt
Kommentar
Beslutning
16. Næste møde
Næste møde afholdes den 12. marts 2021
Kommentar
Beslutning
På mødet skal bestyrelsen underskrive følgende:
• Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2020 (mangler enkelte underskrifter)
• Referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2020 (mangler enkelte underskrifter)
• Referat fra bestyrelsesmøde den 25. september 2020
• Blanket vedr. kørselsbemyndigelse 2020 (mangler tilbagemelding fra enkelte
bestyrelsesmedlemmer)
• Blanket vedr. kørselsbemyndigelse 2021
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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

………………………………
Amalie Rosenkjær
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