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Bestyrelsesmøde 

Tid: Fredag d. 10. juni 2022 kl. 13:15-15:15 
 

Sted: FGU Syd- og Midtfyn, Ryttervej 59, 5700 Svendborg, Spisesalen 
__________________________________________________________________________ 
 

Referat 
Deltagere fra bestyrelsen: 
Allan Kruse (AKRU), formand 
Sten Jensen (SJ), næstformand 
Freddy Nymark Knecht (FNK) 
Hanne Ringgaard Møller (HRM) 
Lea Haahr (LH) 
Ulrik Kølle (UK) 
Minna Henriksen (MH) 
Carl Aage Jensen (CAJ) 
Lars Esbensen (LE) 
Bjarne Schytt Nielsen (BN) 
Jørn Lind (JL) 
Kristian Damsgaard (KDAM) 
 
 
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 
 
Fraværende: 
 
Afbud:  
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1. Velkomst og præsentationsrunde 

v/ AKRU 
 
Kommentar 
AKRU bød alle velkommen. 
 
Beslutning 
Der var en præsentationsrunde bordet rundt. 
 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 

v/ AKRU 
 
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 
Kommentar 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 
 
3. Godkendelse af referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 25. marts 

2022 
v/ AKRU 
Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 25. marts 2022 vedlægges som bilag 1 
 
Referatet vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne til digital underskrift via Visma Addo. 
 
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 
 
Kommentar 
AKRU oplyste, at han glæder sig til bestyrelsesarbejdet, og fokus vil være på ledelse og 
organisering af bestyrelsen samt på det gode arbejde i bestyrelsen, der har en vigtig opgave 
foran sig. 
Det er afgørende, at såvel den lokale FGU landsplan fungerer bedst muligt.
Der skal være et godt, solidt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. 
 
AKRU opfordrede til at alle rundt bordet kontakter ham, hvis der er noget, der ikke fungerer,
eller hvis der er brug for en dialog. Dermed kan vi tage hånd om det sammen. 
Dette er grundlag for det gode samarbejde. 
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HRM opfordrede til, at vi om et år eller to evaluerer samarbejdet og eventuelt konstitueringen. 
FGU Syd- og Midtfyn er formodentligt den eneste FGU, der ikke har en kommunal 
repræsentant i formandskabet. HRM fornemmede på det konstituerende møde, at der var en 
aftale på plads inden mødet, så der ikke var plads til politikere i konstitueringen.  
Det er vigtigt, at vi kan fortælle den gode historie i forhold til valg af formandskabet i 
bestyrelsen. 
Det vil være naturligt, at der er en politiker i formandskabet, og det kunne være rart at have 
haft en kontakt inden mødet. HRM oplyste, at hun følte der var et kup på det konstituerende 
møde. 
 
Flere i bestyrelsen oplyste, at der er fokus på konstruktivt samarbejde, og at der ikke var lavet 
en aftale inden det konstituerende møde.  
FNK synes det problematisk, at ordet kup bliver anvendt i forhold til det kommende 
samarbejde i bestyrelsen. 
FNK udtaler,  at han arbejder lige godt med alle politiske partier uanset partifarve. 
UK oplyste, at han var meget overrasket over det konstituerende møde, og han synes starten 
var mærkelig. 
Der skal være fokus på de unge og uddannelse. 
KDAM kvitterede for dialogen omkring konstitueringen og ytrede sig over for bestyrelsen, at de 
skal passe godt på FGU. 
 
HRM foreslog følgende: 
Vedtægtsændring og dermed sikre at der er en politisk repræsentant i formandskabet samt en 
evt ny konstituering af bestyrelsen om et år eller to. 
 
AKRU orienterede om, at forretningsudvalget ikke træffer beslutninger. De endelige 
beslutninger bliver truffet i bestyrelsen. 
 
AKRU opfordrede til fortsat konstruktivt og ærligt samarbejde. 
 
Beslutning 
AKRU kvitterede for tilbagemeldingerne og tager de konkrete forslag fra HRM til efterretning.  
 
 

4. Godkendelse af udpegning af det selvsupplerende medlem 
v/ AKRU 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har indstillet Bjarne Schytt Nielsen, der er skoleleder af 
Tingagerskolen i Ringe som selvsupplerende medlem efter henvendelse fra bestyrelsen på 
FGU Syd- og Midtfyn.  
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Indstilling: Bestyrelsen godkender indstillingen. 
 
Kommentar 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender indstillingen af Bjarne Schytt Nielsen. 

 
 

5. Forretningsorden og vedtægter for bestyrelsen i FGU Syd- og Midtfyn 
v/ AKRU 
Forretningsorden og vedtægter er opdateret og bestyrelsen bliver præsenteret for de 
opdaterede dokumenter. 

 Forretningsorden vedlægges om bilag 2 
 Vedtægter vedlægges som bilag 3 

Jf. forretningsordenen § 3 underskrives referatet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset 
om de har deltaget i bestyrelsesmødet. 
 
Indstilling: Bestyrelsen godkender forretningsorden og vedtægter. 

Kommentar 
AKRU oplyste at der kommer en ny standardvedtægt fra STUK. Dette skulle dog ikke give 
anledning til mange justeringer i FGU Syd- og Midtfyns vedtægt. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Punktet vedr. ny standardvedtægt sættes på bestyrelsesmødet i september i forhold til om det 
giver anledning til nogle justeringer i FGU Syd- og Midtfyns vedtægter. 
 
 

6. Elevstatus  
v/ EW 
EW fremlægger elevstatus 

 Elevtal til augustoptaget vedlægges som bilag 4 
 Elevtal for afslutning af forløb samt overgange vedlægges som bilag 5 
 Status på elever vedlægges som bilag 6 
 Elevoptag fordelt på de 4 kommuner (2019-2022) vedlægges som bilag 7 

 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
EW fremlagde elevstatus. Som medarbejder på FGU Syd- og Midtfyn går man på sommerferie 
uden at vide, hvor mange elever vi har efter sommerferien. Dette er et vilkår for FGU. 
EW oplyste at vi også er praktiksted for lærlingene (FGU-EUD baseret lærlingeforløb) 
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Tallene viser, at det pædagogiske arbejdet på FGU Syd- og Midtfyn lykkes, og vi udsluser 
mange unge ud til uddannelse eller job m.m. Dette er en god historie. 
78% af de elever, som stopper til sommerferien, går videre til uddannelse, job m.m, som det 
ser ud lige nu. I Produktionsskolen var det 62%. 
Såfremt eleverne bliver i den uddannelse eller det job de går videre til, modtager vi 
udslusningstaksameter på 16.000 kr pr elev. Eleven skal blive i den konkrete uddannelse og 
beskæftigelse 4 måneder efter udslusningen fra FGU Syd- og Midtfyn, før vi modtager 
udslusningstaksameter. 
AKRU ønskede, at man fremover kan se kønsfordelingen på data. Vi kan dermed følge 
bevægelserne. 
 
Den national politiske målsætning for FGU er: 

 90% uddannelse 
 10% arbejde 

 
EW oplyste, at der eventuelt kan fremlægges cases i forhold til de unge, der bliver tilknyttet 
jobcenteret efter endt FGU-forløb. 
 
Bestyrelsen kvitterede for artiklen fra A4-medier, som EW har sendt rundt, hvor 
hovedarkitekten Stefan Hermann står frem med sin bekymring om FGU og langer ud efter 
politikerne, som ikke har løftet deres ansvar. 
 
P.t. er der 9 nye målgruppevurderede elever til opstart efter sommerferien.  
EW har orienterede medarbejderne omkring elevsituationen samt gjort det klart, at det er 
FGU´s vilkår. 
Såfremt vi skal lukke temaer og spor er det en bestyrelsesbeslutning. 
Forretningsudvalget kunne mødes i august, så der ligger et forslag til bestyrelsen i september. 
 
LH oplyste, at mobiliteten i Faaborg-Midtfyn Kommune er en udfordring. Dette er en vigtig 
faktor i behovet for 2 skoler.  
 
EW oplyste, at såfremt FGU Syd- og Midtfyn lukker AGU-spor på én af skolerne, modtager vi 
ikke grundtilskud, som skole. 
 
KDAM oplyste, at han havde deltaget i bestyrelseskursus. Her blev det påpeget, at FGU ikke 
både kan lykkes pædagogisk og økonomisk på samme tid. 
 
Beslutning 
Det blev besluttet, at forretningsudvalget afholder møde i august, og udarbejder oplæg til 
bestyrelsesmødet i september 2022. Til mødet vil FU behandle det aktuelle elevtal på de 3 
skoler og de evt økonomiske konsekvenser heraf. 



    
 

FGU Syd-og Midtfyn  10. juni 2022  Ryttervej 59  Svendborg 

Side 6 af 12
 

 
 
7. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 

v/ LS 
Herunder drøftelse af en evt. budgetrevidering for 2. halvår på baggrund af elevtallet på de 3 
skoler. 
 
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 vedlægges som bilag 8 

 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
LS fremlagde budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. 
Der er udarbejdet regnskaber for de enkelte skoler. 
Resultatet er markant bedre end det oprindelige budget. 
Vi har modtaget udslusningstaksameter i år på 703.000 kr. udslusningstilskud i år som 
vedrører 2021. 
 
Der er et overskud på 663.000 kr. i første kvartal.  
Vi har ikke reguleret for de to store beløb ekstratilskud vi har modtaget. 703.000 kr.i 
udslusning er indregnet. 
Der er større afvigelser i undervisningsudgifter på værkstedet. Det skal ses samlet i budgettet. 
Der er overforbrug på lønninger under undervisningsudgifter. Dette er med baggrund i 
feriepenge til opsagte medarbejdere. 
Det samme gør sig gældende på lønudgifter under ledelse og administration og på 
ejendomsudgifter  
Afskrivningssaldoen er højere, da nogle af de driftsbogførte vedligeholdelsesudgifter i 
forbindelse med Svendborg skolens flytning fra Tipsvænget skulle aktiveres.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
8. Orientering om institutionens likviditet for perioden 18. maj 2022 til 31. januar 2023  

v/ LS 
a) Finansiel strategi  overholdelse af krav heraf vedlægges som bilag 9 
b) Likviditetsbudget for perioden 18.maj 2022 til 31. januar 2023 vedlægges som bilag 10

 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Kommentar 
LS fremlagde de to punkter vedr. likviditetsbudgettet. 
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a) Der er taget afsæt i de 6 elementer, som bestyrelsen har vedtaget.  
Soliditetsgraden er 38,8. Målet er 50.  
Selvfinansieringsgrad er 20,9. Målet er 100. 
Hvis der er et gældsniveau på 8%, skal vi handle på det. 
 
 
b) Der er et fald i likviditeten med baggrund i budgetteret underskud og aconto-tilskud. 
Taget er under renovering. Det indregnede beløb er større end budgetteret, hvilket skyldes der 
er medtaget udgifter til ekstraarbejder.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 
9. Resultat af APV FGU Syd- og Midtfyn 2022 

v/ EW 
Der har været foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) på FGU Syd- og Midtfyn i februar 
2022. Der er lavet handleplaner på udvalgte områder, der kort bliver præsenteret for 
bestyrelsen. 
 
Resultatet fra APV  vedlægges som bilag 11 
 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Kommentar 
EW fremlagde hovedpointerne i APV. 
AMR ønskede undersøgelsen skulle være anonym. 
Vi har købt ekstern konsulent ind til at præsentere og analysere APV. Konsulenten kom med 
anbefalinger til, hvor der kan, og hvor der skal sættes ind. 
Der er nultolerance ved mobning og chikane, og dermed en grænseværdi = 0. 
Der er også en skærpet opmærksomhed i forhold til IT. Vi er dialog med Statens IT. Det er en 
dyr aftale vedr. Statens IT.  
FGU Hovedstaden har ønsket at komme ud af aftalen. Hvis det lykkes, vil det være EWs 
anbefaling af vi også ansøger om at træde ud af Statens IT. 
 IT-supporteren på FGU Syd- og Midtfyn har været ind over og lavet en vurdering af, hvad der 
kan forbedres. Der er lavet en særskilt undersøgelse bagefter, som konkretisere IT problemer 
og der er udarbejdet en handleplan. 
 

været afskedigelsesrunde samt FGU er en 
stor implementeringsopgave. har været meget handlevisende for, hvordan vi kan lave 
en endnu bedre skole og institution. 
Der er udarbejdet handleplaner, og det har været en god proces.  
 
JL oplyste at der har været en drøftelse vedr. psykisk belastende arbejde i forhold til de unge.  
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EW oplyste, at en del FGU  har oplevet at arbejdstilsynet er blevet tilkaldt akut med 
baggrund i resultatet af APV. Der har været nogle meget vanskelige efterspil med store 
konsekvenser.  
FGU Syd- og Midtfyn er blevet udtrukket, og arbejdstilsynet har meddelt at de kommer inden 
for det næste år til et standart tilsyn.  
 
AKRU afsluttede punktet med, at det er en rigtig fin APV.  
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 

10. Drøftelse af punkter til dagsorden til møde med borgmestre og fagchefer den 11. august 
2022 
v/ AKRU og EW 
FGU Syd- og Midtfyn har haft succes med at invitere borgmestre og fagchefer til et møde med 
baggrund i den store udfordring med aktivitetsnedgang. Mødet finder sted den 11. august 
2022. 
 
 
Indstilling: Bestyrelsen drøfter punkter til dagsordenen. 
 
Kommentar 
AKRU indledte punktet med at mødet kunne have temaet: 
hvad kan vi sammen gøre for de unge?  

 
Der skal være en fælles dagsorden med fokus på at lave god skole for de unge. 
 
Følgende emner blev drøftet: 

 Visiteringsproceduren. Det er problematisk, at der er visitering op til sommerferien,
ikke er på plads. Der er de unge ikke ved, om de skal gå på FGU efter sommerferien.

 Dialog om hvordan der visiterer til FGU Syd- og Midtfyn.  
 Oplæg på mødet vedr. arbejdet i KUI Viborg. Vi kunne eventuelt bruge Viborg-modellen 

som inspiration. 
 Økonomimodellen skal fremlægges. Den nuværende økonomimodel er meget 

konjunkturafhængig. 
 Ekspertgruppens anbefalinger skal fremlægges. Artikler kunne eventuelt bruges til 

forberedelse til mødet 
 Hvilke unge kan visiteres FGU? En bred målgruppe.  
 Skoleformen er ny og der skal tålmodighed til. Dette er vigtigt at få frem i mødet med 

borgmestrene. 

Det er vigtigt at der bliver udarbejdet et godt oplæg til borgmestrene. 
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AKRU kvitterede for gode forslag til punkter til dagsordenen. EW og AKRU mødes og laver 
oplægget. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen drøftede punkter til dagsordenen til mødet med borgmestrene og fagcheferne. 

 
 
 
11. Beslutning af tidspunkt for strategiseminar i efteråret 2022 

v/ EW 
 
Indstilling: Bestyrelsen godkender forslag til strategiseminar. 
 
Kommentar 
EW orienterede om, at Mannaz faciliterer seminaret. 
EW foreslår, at der afholdes et dagsprogram inkl. aftensmad  
Seminaret skal afholdes efter budgetforhandlingerne i kommunerne, som finder sted i 
slutningen af september. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender forslag til strategiseminar, indeholdende dagsprogram inkl. aftensmad. 
Anette Krøis sender datoforslag ud til bestyrelsen. 
 

 
12. Information om fælles kompetenceudvikling for ledere og vejledere på FGU Syd- og Midtfyn 

og de 4 Kommunale Ungeindsatser i 2022/2023 
v/EW 
 
Med baggrund i at der er et behov for at styrke samarbejdet mellem FGU og den kommunale 
ungeindsats er der planlagt 4 workshops  to i efteråret 2022 og to i foråret 2023. 
 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Kommentar 
EW fremlægger fælles kompetenceudvikling for ledere og vejledere i KUI og FGU. 
Indhold i de 4 workshops: 
 

 Elevens rejse  før og under 
 Fortællingen om hinanden  spille på samme hold  
 Viden om FGU  de mentale modeller for skole og læring 
 Viden om KUI  organisering og politisk styring 
 Arbejde med data 
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Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 
 
 
 

13. FGU Danmarks Task Force herunder opsamling fra årsmødet 2022 
v/EW 
 

 FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte en bæredygtig økonomi vedlægges som
bilag 12 

 
 FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte bæredygtige FGU-institutioner  

baggrundsnotat 1 vedlægges som bilag 13 
 

 FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte bæredygtige FGU-institutioner  
baggrundsnotat 2 vedlægges som bilag 14 

 
 FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte bæredygtige FGU-institutioner  

baggrundsnotat 3 vedlægges som bilag 15 
 

 Brev fra FH og DA vedr. behov for styrkede økonomiske rammer for FGU vedlægges 
som bilag 16 

 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 
Kommentar 
EW henviste til Stefan Hermanns artikel. Der har været afholdt et lukket samråd og 
forhandlingerne forventes at gå i gang efter sommerferien. 
EW har henvendt sig til de . 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 

14. Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder 
v/ EW 
 

 30. september 2022 kl. 13.15-15.15 på FGU-skolen i Faaborg 
 2. december 2022 kl. 12.30-15.15 på FGU-skolen i Ringe  starter med en let 

julefrokost 
 10. marts 2023 kl. 13.15-15.30 på FGU-skolen i Svendborg 
 9. juni 2023 kl. 13-15-15.15 på FGU-skolen i Svendborg 
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Indstilling: Bestyrelsen godkender mødedatoerne.  
 
Kommentar 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender mødedatoerne. Anette Krøis sørger for at sende kalenderinvitationer til 
bestyrelsen. 

 
 
15. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 

v/ medarbejderrepræsentanterne Jørn Lind og Kristian Damsgaard. 
 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
Jørn Lind orienterede om, at det er fantastisk at se eleverne, der modtager bevis på FGU.
 
Der er en forventning fra medarbejderne i FGU Syd- og Midtfyn om, at bestyrelsen får talt 
uddannelsen op. 
 
Vi er som medarbejdere ved at lande i en ny uddannelse. Medarbejderne brænder for eleverne.
 
KDAM fortalte, at eleverne i øjeblikket går til prøve og får bevis med herfra. 
 
AKRU orienterede om sit besøg på FGU Syd- og Midtfyn tirsdag den 7. juni 2022, hvor der var 
fælles pædagogisk dag. Der var en god stemning, seriøsitet og åbenhed. 
  
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 
16. Orientering om FGU-festival den 21. april 2022 og efterfølgende faglige netværk 

v/ EW 
 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
 
Beslutning 
Punktet udsættes til næste møde i september 2022. 
 
 

17. Orientering om FGU Syd- og Midtfyns deltagelse og bidrag til Landsstævnet 2022 i 
Svendborg 
v/ EW 
 
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Kommentar 
EW orienterede om, at der bygges enorme dukker i en af hallerne på FGU Syd- og Midtfyn til 
baggårdsteatrets musikforestilling jeren og Rosen . Forestillingen finder sted under LS22. 
6. og 7. klasses-elever har også været med ind over projektet. 
 
 
 
Nedenstående aktiviteter sker på FGU Syd- og Midtfyn: 

 Åbningsceremoniens gymnastikhold skal bo på Ryttervej 59. 
 Hullukkere til akut opgaver.  
 Parkeringsplads for pressen. 
 FGU Syd- og Midtfyn skal bygge pallemøbler af 800 paller til LS22 
 Skarø is  
 1. juli afholdes der VIP-fest for borgmestre, kulturmedarbejdere og fagchefer. 

 
Derudover modtager vi 50 gæster med forskellige nationaliteters til middag den 1.7 2022.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 
18. Eventuelt 
 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Kommentar 
EW minder om tilmeldingen til dimissionen på de 3 skoler.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
19. Næste møde 

 
Kommentar 
 
Beslutning 
30. september 2022 kl. 13.15-15.15 på FGU-skolen i Faaborg. 
 














