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Bestyrelsesmøde 

Tid: Fredag d. 1. oktober 2021 kl. 13:15-15:15 
 

Sted: FGU-skolen, 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) 
 

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

1. Godkendelse af dagsordenen 

v/ HN 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 
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Kommentar 

Indledningsvis takkede HN for et godt åbent hus-arrangement den 16. september 2021. 

På grund af flere afbud til dette bestyrelsesmøde, foreslog HN at punkt 10 udsættes til mødet 

den 3. december 2021. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Punkt 10 udsættes til mødet den 3. december 2021. 

 

2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 11. juni 2021 

v/ HN 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2021 vedlægges som bilag 1 

 

Referatet skal underskrives af bestyrelsen. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender referatet. 

 

 

3. Elevstatus  

v/ EW 

EW fremlægger kort gennemgang af nøgletal i dashboard. 

Status på elever pr. 20. september 2021 vedlægges som bilag 2 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW fremlagde statistik over elevoptaget i august og september måned. Der er et markant 

mindre optag i 2021 end i 2020. 

Der er en lille fremgang i elevtallet i Svendborg – det er stagnerende i Faaborg og Ringe. 

EW fremlagde en opdateret elevstatus pr. 27. september 2021. 

 

Der er mangel på elever på nogle af fagtemaerne. 

Mediegrafisk i Ringe sættes på pause og faglæreren flyttes til Svendborg. 

IT-support i Faaborg sættes på pause. 

Der er stor forskel på, hvor mange elever fagtemaerne har. 

Skolen i Faaborg og Ringe har en belægning på 55 elever på hver. Der er plads til 100-120 

elever. 

 

Ungedatabasen og vores administrative elevsystem taler ikke sammen, så vi kan ikke følge 

eleven efter at eleven frafalder. 
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EW fremviste frafaldstal 2021. 

Kategorier: 

Psykologisk udredning – 2 

Misbrug – 3 

Personlige årsager – 7 

Sygdom – 3 

Mødte ikke op – 0 

Stort fravær – 1 

Ingen kontakt – 0 

 

Bestyrelsen drøftede de forskellige typer af frafald og var nysgerrig på FGU’s 

handlemuligheder, og det tvingende nødvendige samarbejde med KUI. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning. 

 

 

4. Strukturændringer på FGU Syd- og Midtfyn 

v/ EW 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Kommentar 

EW orienterede om strukturændringer og gav en status på afskedigelsesprocessen. 

Vi forsøger at opretholde kvaliteten i undervisningen, og medarbejderne hjælper hinanden.  

Strukturændringer slår igennem pr. 1. januar 2022. 

Der er opmærksomhed på arbejdsmiljøet. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 

v/ LS 

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 vedlægges som bilag 3 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

LS fremlagde budgetopfølgningen.  

Institutionens budget viser et underskud på 325.000 kr. Forventet overskud på 1 mio. kr. første 

halvår 2021.  

Dette skyldes 30-35 elever færre pr. dag i 1. og 2. kvartal i forhold til budgettet. P.t. er der 95 

færre elever pr. dag i forhold til budgettet. 
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Flytteomkostninger vil påvirke 3. og 4. kvartal. 

Der vil være udgifter i f.m. afskedigelser.  

Nogle medarbejdere vil blive fritstillet i 2021, hvilket vil påvirke regnskab i 2021. Vi får dermed 

ikke sygerefusion, da medarbejderne raskmelder sig efterfølgende.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

6. Orientering om institutionens likviditet for perioden 1. oktober 2021-1. maj 2022  

v/ LS 

Likviditetsbudget for perioden 1. oktober 2021-1. maj 2022 vedlægges som bilag 4 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

LS fremlagde likviditetsbudgettet. Her var der et opmærksomhedspunkt vedr. medarbejderløn. 

I september 2021 er beløbet 2,8 mio. kr. og i april 2022 er beløbet 2,4 mio. kr. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

7. FFL22 og FGU 

v/ EW og LS 

• Forslag fra FGU Danmark vedlægges som bilag 5 

• Handout – FGU´s økonomi og bygninger vedlægges som bilag 6 

• Handout – Reformforudsætninger vs. den aktuelle situationer vedlægges som bilag 7 

• Handout – Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) vedlægges som bilag 8 

• Handout – Elevaktivitet på FGU vedlægges som bilag 9 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Kommentar 

EW præsenterede bestyrelsen for materialet. 

Jf. bygningsanalyse har FGU-sektoren et samlet investeringsbehov på 1,1 mia. kr.  

Materialet bliver brugt aktivt i denne tid, hvor der er FL-forhandlinger. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

8. Indefrosne feriepenge 

v/ LS 

Nuværende saldo er 2.836.137 kr. 
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Afregning af feriepenge vedr. medarbejdere, der forventes at fratræde i perioden fra nu og 

indtil den 30. marts 2022 er 382.664 kr. 

Indstilling: Vi afregner feriepengene i takt med, at medarbejdere fratræder. Det indstilles 

endvidere, at bestyrelsen drøfter indefrosne feriepenge igen i efteråret 2022. 

Bestyrelsen godkender strategien for indbetaling af feriepenge. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender strategien for indbetaling af feriepenge.  

 

 

9. Finansiel strategi 

v/ LS 

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

styring”.  

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. 

Finansiel strategi er behandlet og drøftet i forretningsudvalget på møde den 25. august 2021.  

Tilrettet og justeret finansiel strategi vedlægges som bilag 10 

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

vedlægges som bilag 11 

b) Vejledning til strategi for finansiel risikostyring vedlægges som bilag 12 

Indstilling: Forretningsudvalget anbefaler at bestyrelsen godkender finansiel strategi. 

 

Kommentar 

Ærø og Langeland Kommuner har fremsendt elevtal fem år frem. 

 

HN tager data med fra Svendborg Kommune til bestyrelsesmødet den 3. december 2021. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender Strategi for Finansiel Risikostyring for FGU Syd- og Midtfyn. 

 

10. Opsamling fra bestyrelsesseminar den 2. september 2021, herunder forslag til en revideret 

vision (udsættes til næste møde) 

v/ EW 

a) Forslag til revideret vision vedlægges som bilag 13 

b) Strategiske pejlemærker vedlægges som bilag 14 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter materialet. 
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Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til bestyrelsesmødet den 3. september 2021 

 

11. Orientering vedr. samarbejdsaftale med JS Danmark – en interaktiv brochure 

v/ EW 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW orienterede om ny brochure som er under udarbejdelse til hjemmesiden. I brochuren vil der 

være annoncer fra virksomheder, og derved er annoncen gratis at få lavet og distribueret. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

12. Nyt fra elevrepræsentanterne (punktet udgik) 
v/ elevrepræsentant 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
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 
Vi er spændte på, hvad der kommer til at ske med hensyn til strukturændringerne, og vi ser 
frem til at organisationen kommer på plads.  
 
Vi er i gang med aktionslæring – ”hvad kan jeg gøre anderledes i undervisningssituationen”. 
Det er rigtig godt. 
 
Vi er glade for skolen i Svendborg og de nye rammer. Det er en god investering, og vi holder 
fanen højt.  
Det er en stor forandring, at Birgit Lykke Hansen er skoleleder i både Faaborg og Ringe. 
 
Vi skal løse opgaverne på en anden måde. Det er lærerigt. 

 

Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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14. Nyt fra FGU Danmark 
v/ EW 

• Årsmøde 

• Læringsfestival 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Kommentar 
EW har deltaget i årsmøde i Vejle. Der var nogle rigtig gode debatter, hvor temaet var 
kædeansvar mellem FGU og KUI. 
Oplæg omkring arbejdet i pædagogiske udvalg (EW er formand). 
 
Læringsfestival i foråret 2022 er ved at blive planlagt til afholdelse i Bellacenteret. 27 FGU-
institutioner skal deltage, og det drejer sig om 2.200 medarbejdere. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

15. Eventuelt 
Kommentar 

HN foreslog, at der til foråret vil blive inviteret til at strategimøde mellem FGU og de 4 KUI’er, 

hvor vi får et fælles oplæg fra AE (arbejderbevægelsens erhvervsråd) 

AKRU har kontaktoplysninger, da SESG havde AE til deres strategiseminar.  

På bestyrelsesmødet i december drøfter vi planlægningen af strategimødet. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen bakker op om denne ide.  

 

16. Tilsyn og ændring i vedtægterne for FGU Syd- og Midtfyn 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med uddannelsesinstitutioners vedtægter, 
herunder vedtægterne for FGU-institutioner.  
Styrelsen har fundet følgende afvigelse i forhold til standardvedtægten:  

 

• Vedtægtens § 2, stk. 3 er affattet således: ”Bestyrelsen tilstræbes at have en ligelig 

sammensætning af kvinder og mænd.” 

Standardvedtægtens § 2, stk. 3 er affattet således:  ”Bestyrelsen bør have en ligelig 

sammensætning af kvinder og mænd.” 

Teksten i vedtægtens § 2, stk. 3 bedes tilrettet så den er enslydende med 

standardvedtægten. 

 

• Vedtægtens § 7, stk. 6 er affattet således: ”Vedrører vedtægtsændringen ændring af 

skoleområderne nævnt i pkt. 1.4. kræver vedtagelse af ændringen tillige, at alle 
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bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelserne, jfr. pkt.  2.2.1, 

stemmer for ændringen.” 

 

Denne bestemmelse skal udgå af vedtægten idet den ikke følger af standardvedtægten. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og vedtægten bliver tilrettet. Vedtægten 
publiceres på hjemmesiden. 

 

 

17. Næste møde 
3. december 2021 kl. 12.30-15.15 på FGU-skolen i Faaborg. 
Mødet starter med en rundvisning på skolen. Der vil blive serveret en let julefrokost. 
 
Kommentar 

Beslutning 
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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 

  
 

……………………………… 

Elevrepræsentant (vakant) 

  

 

 


