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Bestyrelsesmøde 

Tid: Fredag d. 11. juni 2021 kl. 13:15-15:15 

Der vil være en rundvisning på Ryttervej kl. 12.15-13.15 
 

Mødet afholdes på Ryttervej 59, 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 (KDAM) 
Ketil Bo Amtrup (KBA) 
Jakob Daly (JD) 
Regina Volder Mikkelsen (RVM) 
 

Deltagere fra ledelsen: 
Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn 
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn 
 
Fraværende: 
 
Afbud: Regina Volder Mikkelsen (RVM) 
 
Referent: 
Anette Krøis (AKR), direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn 
 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

v/ HN 
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På mødet skal bestyrelsen underskrive følgende: 

• Referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2020 

• Referat fra bestyrelsesmøde den 12. marts 2021 

• Blanket vedr. kørselsbemyndigelse for 2021 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

 

2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 12. marts 2021. 

v/ HN 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. marts 2021 vedlægges som bilag 1. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender referatet. 

 

 

3. Elevstatus  

v/ EW 

EW fremlægger kort gennemgang af nøgletal i dashboard. 

Elevprognose vedlægges som bilag 2 

Status på elever pr. 31. maj 2021 vedlægges som bilag 3 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW: Der er et fald på 30 elever siden januar måned, hvor vi ikke fik det samme optag som 

sidste år. Gennem foråret med nedlukningen var meldingen fra KUI’erne, at eleverne nok skal 

komme, når vi lukker op. Det har ikke været tilfældet. 

KUI oplever, at opgaven er svær. Eleverne går ud med standpunktskarakterer. 

En del unge får forlænget deres uddannelsesforløb grundet Covid -19. Staten har afsat 40 mio. 

kr. og ellers er der 10% puljen beskrevet i bekendtgørelsen for FGU.  

Vi justerer løbende skolen ind efter elevtallet. Vi skal være det forberedende tilbud i 

kommunerne, som skal vælges til. Vi er forberedende til det næste. 
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En del af de unge er udfordret og er ikke klar til at starte i et forberedende tilbud. FGU 

undersøger, om der måske kan der etableres projekter med de unge sammen med 

kommunerne.  

Vi skal være klar på FGU til at tage imod elever.  

Drømmen kunne være, at vi ansætter ergoterapeuter, da mange af de unge har motoriske 

vanskeligheder. 

Vi har fået nogle fantastiske fysiske rammer på Ryttervej. 

Vi har foretaget de naturlige tilpasninger vedr. personalet. 

Der har været særligt fokus på markedsføring. Vi skal have de elever, som er målgruppen. Vi er 

i dialog med kommunerne ”hvad er en FGU-elev”? 

Der er mange unge, som har fået arbejde ved Carelink. 

HN: Der er nogle mønstre. På den anden side af efterårsferien, finder nogle unge ud af, at de 

skal have en anden uddannelse. 

EW: Vi har valgt gennemsigtighed i FGU i forhold til det lave elevtal. 

AKRU: Erhvervsuddannelsen har to optag. Elevtallet ser fornuftigt ud. 

BV: Der er færre elever til 10. årgang. 

Vi oplever, der er en stor usikkerhed i systemet. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

4. Budgetopfølgning 

v/ LS 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 vedlægges som bilag 4 

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 vedlægges som bilag 5 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

Pr. 31. marts 2021. På trods af stort antal manglende elever er der et positivt resultat på 

230.099 kr. Det skyldes manglende undervisningsaktiviteter og manglende almindelig drift 

under Corona nedlukning. I periodebalancerne er der ikke beregnet administrative 

omkostninger for elev- og medarbejderadministration og andre fælles administrative 

omkostninger for skolerne. Dette ligger i sin helhed i administrationens periodebalance. 

Pr. 31. maj 2021. Underskud på 424.186 kr. Årsagen hertil er det store antal manglende elever.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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5. Orientering om institutionens likviditet for perioden 1. juni 2021-31. januar 2022 

v/ LS 

Indefrosne feriepenge 

På bestyrelsesmødet den 12. marts 2021, blev det besluttet, at såfremt opkrævning blev 

fremsendt inden bestyrelsesmøde den 11. juni 2021, havde forretningsudvalget fuldmagt til at 

træffe beslutning. 

 

Indekseringsfaktoren er indtil videre fastsat til 1.5 % årligt for perioden 1. september 2020 til 

31. maj 2021. Med vores indefrosne beløb på 3.028.861,99 kr. udgør indekseringen for 

perioden 34.074,70 kr. Indekseringen tilskrives i juli måned. 

 

Den nye sats for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 har vi endnu ikke modtaget. Forbliver 

satsen uændret vil indekseringen i juli 2022 blive 45.432 kr. 

 

Likviditetsbudget vedlægges som bilag 6 

Indstilling: Bestyrelsen skal beslutte struktur på indfrielse af forpligtelsen. 

 

Kommentar 

LS: To scenarier: 

1. vi gør ikke noget - indeksering 1.5% 

2. vi betaler det hele 

 

Indeksering er klart mindre end forventet. 3-4%  

 

Vi kan betale det etapevis. Vi kan indfri nogle af medarbejderne. 

 

Beslutning 

Det blev besluttet, at der til næste bestyrelsesmøde den 1. oktober 2021 udarbejdes og 

fremlægges strategi indeholdende beløbsmæssig afvikling. 

 

 

6. Retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring 

v/ LS 

Bestyrelsen skal senest den 1. november 2021 beslutte ”retningslinjer for strategi for finansiel 

risikostyring”. Brev, vejledning og skabelon udsendt som bilag. 

Den besluttede strategi vil afspejle bestyrelsens risikovillighed og grad af hvornår og i hvilket 

omfang bestyrelsen skal orienteres og involveres. 

Den beskriver tillige henholdsvis den daglige ledelse og bestyrelsens ansvar og revisors 

tilsynsopgave på området. 

a) Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om strategi for finansiel strategi 

vedlægges som bilag 7 

b) Vejledning til strategi for finansiel risikostyring vedlægges som bilag 8 
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c) Skabelon vedlægges som bilag 9 

Indstilling: Det indstilles, at ”Retningslinjer for finansiel strategi for finansiel risikostyring” 

behandles, drøftes og besluttes på et møde ultimo august 2021 mellem ledelsen og 

forretningsudvalget. Efterfølgende indstilles til bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 24. 

september 2021 til godkendelse. 

 

Kommentar 

LS: Senest den 1. november 2021 skal bestyrelsen beslutte retningslinjerne. Der skal 

udarbejdes et oplæg på bestyrelsesmødet den 1. oktober 2021. 

CAJ: Jeg synes ikke det er rimelige vilkår, at der skal udarbejdes for 10 år frem. 

 

LS: Bestyrelsen skal skrive under. 

KAC: Vi kan rejse problematikken i det politiske bagland.  

Vi kan også drøfte det med FGU Danmark. 

 

Beslutning 

Drøftes og besluttes på et møde ultimo august 2021 mellem ledelsen og forretningsudvalget. 

Efterfølgende indstilles til bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 1. oktober 2021 til 

godkendelse. 

 

7. Budget for 2021 

v/ LS 

Information om status på tilgang og afgang af elever og information om specifikke 

budgetforudsætninger. 

Ajourført budget for 2021 vedlægges som bilag 10 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

LS: 317 årselever. Oprindeligt 340 elever. Vi mangler 35 elever hver dag. 

Vi modtager et udslusningstilskud på de elever, der har gået på FGU.  

Vi mangler at modtage beløb på 8,32 ÅE for sidste år og 1. kvartal 2021 hvilket skyldes 

problemer med IT-systemet. 

 

Skoleleder går på barsel i sommerferien. Det er besluttet, at stillingen ikke slås op. 

 

Årets ajourførte resultat: underskud på 2 mio. kr. 

 

Det er ud fra en samlet vurdering, herunder den igangværende flytning, ikke hensigtsmæssigt 

at reagere med en tilpasning før sommerferien. Elevtallet følges dagligt og forholdet vurderes 

umiddelbart efter sommerferien, når der er fuld klarhed på elevsituationen.  

 

Det er en ministerbeslutning at lukke skoler. 
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EW: Vi vil sammen med formandskabet følge op på elevtallet primo august. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

8. Lønpolitik 1. april 2021 - 31. marts 2023 og lokale lønforhandlinger 
v/ EW 
Samarbejdsudvalget godkendte lønpolitikken på SU-møde den 22. februar 2021. 
Lønpolitik i FGU Syd- og Midtfyn 1. april 2021-31. marts 2023 vedlægges som bilag 11 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 

EW: Lønpolitikken er udarbejdet og godkendt. 

Vi er i gang med udmøntningen af lokal løn.  

Det er en svær opgave. Der er medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget og derfor er 

lønniveauet ikke ensartet. Vi drøfter, hvordan vi bliver en attraktiv arbejdsplads, der kan 

fastholde og rekrutterer dygtige medarbejdere.  

Vi er i gang med forhandlingen, og der er en tids- og procesplan.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

9. Status på indflytning på Ryttervej 59 og afviklingen af Tipsvænget 19 
v/ EW 
Ønsker bestyrelsen en officiel reception i forbindelse med indflytning? 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Kommentar 

EW: Vi har oplevet, at nogle medarbejdere er gået fra begejstring til bekymring. Der er 

medarbejdere, der mister noget ved at flytte. 

Grundet coronanedlukningen har vi ikke kunne invitere medarbejderne ind. 

Vi er nu tilbage i begejstringen. 

Vi har købt en skal, og nu skal vi opbygge en skole, som kan efterleve vores behov. 

Kultur skal opbygges. 

Vi er kommet til et campusområde. 

Åben skole i samarbejde med baggårdsteatret. 

Alle skoler har fået tilført noget i denne proces. Der kommer nye møbler til Ringe og Faaborg i 

f.m. bygningsstrategi. 

 

Alle 3 skoler skal løftes og have de bedste rammer. 
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Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Bestyrelsen ønsker, at der afholdes en officiel reception i f.m. indflytning. 

Receptionen kan afholdes i september. 

 

10. Strategiske pejlemærker 
v/EW 

a) Oprids af paradokser i FGU-reformen. 
b) Opfølgning på strategiseminaret den 6. marts 2020. Det drejer sig om følgende 4 

strategiske pejlemærker: 
1. Vitaliseringsmodel for elever 

2. Faglighedsmodel for medarbejderne 

3. Fremmødestrategi for elever 

4. Bæredygtighedsstrategi. 

Bestyrelsen skal på mødet drøfte planlægningen af et nyt strategiseminar. 
 
Det organisatoriske hus vedlægges som bilag 12 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
EW: Opfølgning på strategiseminar. Vi skal hele tiden kunne flytte os i forhold til forandringer. 
 
Hvordan bygger vi nye broer? 
 
FK: Man forudsiger, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i mange fag.  
 
Der skal findes en dato til seminar før efterårsferien. Det aftales, at AKR sender en doodle ud 
til bestyrelsen med forslag til datoer. 
Seminaret kunne afholdes fra kl. 12 middag til 9 næste morgen. 
 
Det blev udtrykt ønske om en facilitator til seminaret. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen drøfter mulighederne og tager orienteringen til efterretning. 

 

11. Status på Campus Faaborg 
v/ EW 

a) Der vil blive givet en status på Campus Faaborg og FGU Syd- og Midtfyns deltagelse nu 

og på sigt. 

b) Åbningsceremoni fredag den 13. august 2021 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Kommentar 
AKRU: Status på ansøgning. Ansøgningen er godkendt af regionen og sendt til STUK.  
Vi er afhængig af fuld finansiering. Der er ansøgt 1,3 mio. kr. 
Det er forventningen, at vi starter august 2022. 
 
Til sommer 2021 flytter ungdomsskolen og 10. årgang ind. 

 
FGU-skolen i Faaborg er repræsenteret i mange udvalg under Campus Faaborg. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

12. Nyt fra elevrepræsentanterne 
v/ elevrepræsentant Jakob Daly og Regina Volder Mikkelsen. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
Jakob Daly starter på erhvervsskolen. Han vil uddannes som lagerarbejder. 
 
Dette er Jakobs sidste bestyrelsesmøde. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

13. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 
v/ medarbejderrepræsentanterne Ketil Bo Amtrup og Kristian Damsgaard. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
KBA: Dejligt med netværk på den nye skole.  
Vi har travlt. 
Vi er ved at falde på plads på den nye skole. 
KDAM: Ledelsen har været begejstret og haft ja-hatten på fra starten. 
Begejstringen er der nu. Bekymringen har været der.  
Der er medarbejdere, der skal til at løse nye opgaver. 
Vi er gode til at stå sammen. 
Lønpolitik fylder hos os. Det er ok at snakke om lønnen på FGU. God åbenhed. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  
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14. Nyt fra FGU Danmark 
v/ EW 
FGU-sekretariatet tilbyder sin deltagelse på et bestyrelsesmøde. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
EW: Det drejer sig om to medarbejdere fra FGU Danmark, som gerne vil besøge vores 
institution. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter, at medarbejderne fra FGU Danmark skal være velkommen til at deltage 
på et bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

15. Eventuelt 
 

Kommentar 

EW er nysgerrig på, om bestyrelsesmedlemmerne oplever at få den nødvendige information 

mellem møderne.  

Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage, at informationsniveauet er passende. 

Det er ligeledes ok, at EW sender relevante artikler til bestyrelsen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

16. Næste møde 
 
Mødeforslag efteråret 2021 / foråret 2022 

1) 24. september 2021 kl. 13.15-15.15 (mødet afholdes på FGU-skolen i Faaborg) 

2) 3. december 2021 kl. 13.15-15.15 (mødet afholdes på FGU-skolen i Ringe) 

3) 11. marts 2022 kl. 13.15-15.15 (mødet afholdes på FGU-skolen i Svendborg) 

4) 10. juni 2022 kl. 13.15-15.15 (mødet afholdes på FGU-skolen i Svendborg) 

 

Kommentar 

 

Beslutning 

HN kan ikke deltage den 24. september 2021 pga. budgetseminar. 

Mødedato ændres til fredag den 1. oktober 2021 kl. 13.15-15.15. 
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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 

 

 

……………………………… 

Regina Volder Mikkelsen 

 

 

 


