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Bestyrelsesmøde 

Tid: Fredag d. 3. december 2021 kl. 12:30-15:15 
 

Sted: FGU-skolen, Nyborgvej 58, 5600 Faaborg  

(der vil være en rundvisning på skolen kl. 12:30) 

__________________________________________________________________________ 
 

Referat 
Deltagere fra bestyrelsen: 
Henrik Nielsen (HN), formand 
Lisa Pihl Jensen (LPJ), næstformand 
Allan Kruse (AKRU) 
Sten Jensen (SJ) 
Freddy Nymark Knecht (FNK) 
Jack Odgaard (JO) 
Carl Aage Jensen (CAJ) 
Minna Henriksen (MH) 
Lars Esbensen (LE) 
Birgit Villebro (BV) 
Kristian Damsgaard (KDAM) 
Ketil Bo Amtrup (KBA) 
Sarah Smedegaard (SS) 
 

Deltagere fra ledelsen: 
Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn 
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn 
Birgit Lykke Hansen (BLH), skoleleder i Faaborg og Ringe 
 
Fraværende: 
 
Afbud: Minna Henriksen 
 
Referent: 
Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

v/ HN 

a) Velkommen til Jack Odgaard, som er udpeget fra kommunalbestyrelsen i Faaborg-

Midtfyn Kommune og tiltrådt i FGU Syd- og Midtfyns bestyrelse i stedet for Kim Aas 

Christensen. 

b) Velkommen til elevrepræsentant Sarah Smedegaard 

c) Udpegning af ny bestyrelse.  

Vedtægter for FGU Syd- og Midtfyn vedlægges som bilag 1 

Brev fra FGU Danmark vedr. udpegning af nye bestyrelser på FGU-institutioner 

vedlægges som bilag 2 

 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 

 

Kommentar 

HN bød Jack Odgaard og Sarah Smedegaard velkommen til bestyrelsen. Der var i den 

forbindelse en præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmer. 

Konstitueringen i f.m. kommunalvalget blev kort drøftet. Vi afventer endelig konstituering i de 

4 kommuner. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 1. oktober 2021 

v/ HN 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2021 vedlægges som bilag 3 

 

Referatet skal underskrives af bestyrelsen. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender referatet. 

 

3. Elevstatus  

v/ EW 

EW fremlægger elevtallet. 

a) Status på elever pr. 22. november 2021 vedlægges som bilag 4 

b) Elevoptag 2019, 2020 og 2021. Statistik vedlægges som bilag 5 

c) Bud på aktivitetsnedgang i FMK vedlægges som bilag 6 

 



    
 

FGU Syd-og Midtfyn ∙ 3. december 2021 ∙ Nyborgvej 58 ∙ Faaborg 

Side 3 af 10 
 

Det blev aftalt på mødet den 1. oktober 2021, at HN tager elevdata med fra Svendborg 

Kommune til bestyrelsesmødet den 3. december 2021. 

 

Igangværende elevprojekter i forhold til rekruttering af elever: 

• HKU (Handlekompetente unge) – Langeland Kommune 

• Quick Care – Svendborg Kommune 

• AMU Fyn 

• Specialskoler - Faaborg-Midtfyn Kommune 

• Fjernundervisning - Ærø Kommune 

 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW giver en status på elevtallet. Der er p.t. 260 elever inkl. EGU-elever. Bestyrelsen drøftede 

elevtallet og bestyrelsen udtrykte bekymring for det faldende elevtal. 

FGU modtager ikke fuldt taksameter for EGU-elever, men kun for de uger, hvor de er på FGU 

skolen og modtage undervisning. Antallet af EGU-elever er højt på FGU Syd- og Midtfyn 

sammenlignet med landsgennemsnittet. 

 

Fald i elevtallet har betydet opsigelse af medarbejdere i efteråret 2021 og fagtemaer er blevet 

nedlagt. IT-support samt natur og anlæg er nedlagt i Faaborg. 

 

EW fremlægger elevoptaget for 2019, 20 og 21 (bilag 5). Aktivitetsgrundlaget er faldende over 

årene fordelt på kommuner. 

Elevrepræsentant Sarah Smedegaard oplyste, at hun har flere bekendte, som ikke er i gang 

med uddannelse. De er hjemme, og ”orker” ikke at lave noget. 

Bilag 6 bliver drøftet. Her fremgår nogle årsager til hvorfor elever ikke går på FGU. En af 

årsagerne er at forældre siger fra på vegne af den unge. Andre er højkonjunktur. 

 

Det vil brugbart, hvis FMK kunne sætte procenter på årsagerne til det lave elevtal jf. bilag 6. 

Dermed kan der udarbejdes en prioriteringsliste.  

 

Det er vanskeligt at få fat i 9. og 10. klasses elever.  FGU må ikke markedsføres på samme 

måde som de øvrige uddannelser, og FGU er ikke med i brobygning. 

10. klasses-elever er tirsdage tilknyttet Campus Faaborg i intern brobygning. Måske skal FGU 

være en del af dette tiltag for de unge, som er i målgruppen. 

 

Svendborg-skolen oplever også et fald af elever på trods af mange fagtemaer. 

EW præciserer, at vi ikke ønsker at lukke en skole i FMK, som det er blevet forlagt hende. Vi 

ønsker en bæredygtig økonomi, så vi kan tilbyde aktiviteter på de 3 skoler. 
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Bestyrelsen påpeger, at der mangler information om det faldende elevtal på oplyst grundlag. 

Og stiller spørgsmålet: ”Hvor er de unge henne, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse?” 

 

HN har fået tilsendt noget materiale, der vises kategorisering i jobcenteret og de unge, der er i 

det regi.   

 

Der er forskel på hvordan kommunerne griber opgaven an. Svendborg har andre tilbud i 

kommunen til unge. FMK har ikke andre tilbud til de unge. 

 

FGU har modtaget evalueringsrapport fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut, som blandt 

andet viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne bruger FGU og at man ser meget 

forskelligt på målgruppen. Rapporten beskriver også en meget bred og differentieret 

målgruppen.  

KUI er organiseret forskelligt i de 4 kommuner. 
Der bliver i 2022/2023 prioriteret kompetenceudvikling mellem FGU Syd- og Midtfyn og de 4 
KUI’er. 
 
Der afholdes netværksmøder mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og FGU, hvor der på 
ledelsesniveau er konstruktive drøftelser om både de mange samarbejdsflader og udvalgte 
elevcases.  
 
Bestyrelsen anbefaler at gå i dialog med de kommende kommunalbestyrelser hurtigst muligt.  
 
Alle landets FGU-institutioner er i samme situation og der er enkelte FGU-institutioner, der har 
indstillet til STUK, at den eneste udvej for dem er at lukke skoler. 
 
HN sender notat af den 18. juni 2020 til EW. 
EW tager afsæt i notatet og laver et oplæg til de 4 KUI’er, hvor bestyrelsen anmoder om et 
datagrundlag for alle unge under 25 år.  
Dette kan tages med i et overgangsmøde med de nye bestyrelsesmedlemmer, hvor 
udvalgsformænd kunne inviteres med. 
 
Det blev drøftet, at der skal planlægges et overgangsmøde/seminar mellem den nuværende 
bestyrelse, de nye bestyrelsesmedlemmer samt de nye udvalgsformænd. 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
EW kontakter de 4 kommunale ungeindsatser for data og tager afsæt i notatet af den 18. juni 
2020. 
 
Der planlægges møde i Forretningsudvalget i januar 2022, hvor tallene fra kommunerne 
behandles inden det præsenteres til bestyrelsesmødet i marts. 
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4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 

v/ LS 

a) Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 vedlægges som bilag 7 

b) Aktstykke om udmøntning af tilpasningsmidler 2021 vedlægges som bilag 8 

c) Fordeling af tilpasningsmidler vedlægges som bilag 9 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

LS fremlægger budgetopfølgningen, som viser et underskud på 4,2 mio.kr.  

 

Tilskud som endnu ikke er indtægtsført 

1,6 mio. kr. – særstilskud fra december 2020 til fortsat implementering af FGU 

0,8 mio. kr. – løft fra januar 2021 til inkluderende læringsmiljø og pædagogiske rammer 

2,1 mio. kr. – tilpasningsmidler via aktstykke i november 21 

 

Lønudgift vedr. opsagte medarbejdere hvormed der er indgået fratrædelsesaftaler på 0,6 mio. 

kr. 

 

Resultatet for 2021 estimeres til et underskud i niveauet 1,5 – 2,0 mio. kr. Der er forbundet en 

vis usikkerhed med estimatet, hvilket blandt andet skyldes usikkerheder i forbindelse med 

flytning af skolen i Svendborg. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

5. Orientering om institutionens likviditet for perioden 1. november 2021 til 31. januar 2023  

v/ LS 

Likviditetsbudget for perioden 1. november 2021-31. januar 2023 vedlægges som bilag 10 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

LS orienterer bestyrelsen om, at taget på Ryttervej skal renoveres, da taget er utæt.  Omfanget 

er ved at blive klarlagt. Det er en udbedring, der kræver to tilbud. 

Udgiften er p.t. ikke lagt ind i likviditetsbudgettet, hvilket skyldes det er konstateret efter 
udsendelse af bilaget. 
Skaden kan evt. udbedres etapevis. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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6. Budget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2026 

v/ LS 

a) Budget for 2022 vedlægges som bilag 11 

b) Budget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2026 vedlægges som bilag 12 

c) Brev til Børne- og Undervisningsministeren af den 4. november 2021 vedr. 

aktivitetsnedgang og bekymring for udbudsområdets fremtid. Brevet vedlægges som 

bilag 13 

Indstilling: Bestyrelsen godkender budget 2022 

 

Kommentar 

LS fremlægger budget 2022. Der er et underskud på 5,5 mio.kr.  

Af budget 2022 og overslagsårene fremgår elevtallene, som ligger på samme niveau alle årene 

jf. elevprognose. Det er usikkert, hvor mange elever, vi får på de 3 skoler.  

 

Der er en divergens i det kommunerne forventer at målgruppevurdere og det reelle elevtal.  

Få elever kan gøre en stor forskel i økonomien. 

 

Beslutning 
Bestyrelsen godkender budgettet på betingelse af, at ledelsen udarbejder en handlingsplan for 

genoprettelse af økonomien.  

 

Genoprettelsesplanen forelægges forretningsudvalget i januar måned 2022. 

 

7. Orientering om anonyme henvendelser 

v/ EW 

Henvendelser af den 16. og 18. november 2021 vedlægges som bilag 14 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Kommentar 

EW orienterer om de anonyme henvendelser.   

I samråd med samarbejdsudvalget har ledelsen afholdt møde med alle medarbejdere, da 

medarbejderne var skrevet ind, som afsender af de anonyme henvendelser. Medarbejderne 

tog på det kraftigste afstand fra både metoden og indholdet i henvendelserne. 

Det blev vel modtaget, at HN skrev en mail til alle medarbejder på bestyrelsens vegne, hvor der 

blevet kraftigt afstand til henvendelserne og henvendelsernes indhold. 

Henvendelserne er politianmeldt, og vi håber at få indblik i hvem, der er afsenderen. 

Bestyrelsen håber, at der nu er faldt ro på. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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8. Orientering vedr. institutionsudviklingsaftale 

v/ EW 

• Principper for institutionsudvikling på FGU Syd- og Midtfyn vedlægges som bilag 15 

a) Bestyrelsens behov for strategisk kompetenceudvikling og evaluering 

Kompetenceudvikling 2022-2023 i FGU Syd- og Midtfyn vedlægges som bilag 16 

• FGU Læringsfestival 21. april 2022. 

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

 

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

vision (udsat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2021) 

v/ EW 

a) Forslag til revideret vision vedlægges som bilag 17 

b) Strategiske pejlemærker vedlægges som bilag 18 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter materialet. 

 

Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen beslutter at overdrage denne opgave til den nye bestyrelse, der skal deltage i et 

nyt strategiseminar.  

 

10. Campus Faaborg 
v/ EW 
Fra august 2022 kan SESG udbyde grundforløbets 1. del inden for hovedområdet teknologi, 
byggeri og transport. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

11. Nyt fra elevrepræsentant  
v/ elevrepræsentant Sarah Smedegaard 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Kommentar 
Punktet udsættes, da Sarah Smedegaard blev nødt til at gå fra mødet før tid.  
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12. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 
v/ medarbejderrepræsentanterne Ketil Bo Amtrup og Kristian Damsgaard. 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
Vi er færre til at løfte opgaven. Der er etableret en ny teamstruktur. 
Der er god stemning på skolen, og vi er klar til at modtage elever på skolen. 
Vi er rystede over de anonyme henvendelser, og det er blevet taklet godt på skolen. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

13. Nyt fra FGU Danmark - udsættes 
v/ EW 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Kommentar 
 
Beslutning 
Punktet udsættes til næste møde 

 

 

14. Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU 
v/ EW 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Link til første delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet 
 
Kommentar 
Beslutning 
Punktet udsættes til næste møde 

 
 

15. Orientering om whistleblowerordning 
v/ EW 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Kommentar 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 

https://fgu.dk/2021/11/19/foerste-rapport-i-evaluerings-og-foelgeforskningsprogrammet-til-fgu-er-klar/
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16. Eventuelt 
 

Kommentar 

Der er ingen punkter under eventuelt 

 

Beslutning 

 

 

17. Næste møde 
11. marts 2022 kl. 13.15-15.15 på FGU-skolen i Svendborg. 
 
Kommentar 

Beslutning 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens underskrifter:   
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……………………………... 

Henrik Nielsen 

 

……………………………… 

Lisa Pihl Jensen 

 

……………………………… 

Jack Odgaard 

 

 

……………………………… 

Sten Jensen 

 

……………………………… 

Allan Kruse 

 

……………………………… 

Freddy Nymark Knecht 

 

 

……………………………… 

Carl Aage Jensen 

 

…………………………….. 

Lars Esbensen 

 

 

……………………………… 

Minna Henriksen 

 

……………………………… 

Birgit Villebro 

 

……………………………… 

Ketil Bo Amtrup  

 

……………………………… 

Kristian Damsgaard 

  
 

……………………………… 

Sarah Smedegaard 

  

 


