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Bestyrelsesmøde nr. 18 - referat 
  

Dato/tidspunkt 21. september 2021, kl. 16.00-18.00 

 
Sted FGU-skolen i Viborg 

Deltagere Steen Vindum (formand)  
Anders Bertel (næstformand)  
Dorthe Schou Jensen  
Henrik Toft  
Preben Mosgaard  
Knud Kjærgaard Jensen 
Claus Clausen  
Bjarke Eijgendaal  
Lone Susan Røge  
Nick Bay Andersen (elevrådssuppleant Viborg) 
Casper Alby Sørensen (elevrådssuppleant Silkeborg) 
 
Janne Mylin (direktør)  
Anja Hviid (referent)  
 
Gæst 
Tina Kvist Martinsen, Arkitekt, punkt 7 
 
 

Afbud 
 

Jørn Wulff-Kristensen 
Niels Løgager Nielsen 
Hans Okholm  
 
 
 
 

 

1. Dagsorden 
Punkt på dagsorden: 

Der ønskes godkendelse af dagsorden - dagsorden godkendt af bestyrelsen.  

 

 

2. Referat fra sidste møde 
Punkt på dagsorden: 

Der ønskes underskrift af referater fra de sidste bestyrelsesmøder – referater blev underskrevet på mødet. 
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3. Budgetopfølgning 
Punkt på dagsorden: 

På baggrund af det godkendte budget følger hermed anden budgetopfølgning i 2021. Budgetopfølgningen 

er foretaget pr. 30.06.21 med angivelse af forventet årsregnskab. 

 

Orientering v/Janne Mylin  

Forudsætninger er ændret i forhold til elevtal. Der er en lille stigning i elevantal, hvilket samlet set giver en 

prognose på 400 årselever. Personaleomkostninger er reguleret i forhold til fratrædelser og nyansættelser. 

På øvrige omkostninger er der reguleret i mindre omfang. 

Forventet budget for 2022 præsenteres på næste bestyrelsesmøde. 

 

4. Institutionens resultater 
Punkt på dagsorden:  

Fremlæggelse af data på positiv og negativ udslusning samt elevtal. 

 

Orientering v/Janne Mylin:  

Elevtallet i Viborg er stabilt. EGU-elevtallet er højt, hvilket er rigtig flot, også set i forhold til EGU-tallet på 

landsplan. Elevtallet i Silkeborg er fortsat nedadgående.  

Foreløbig positiv udslusning på 60-65% i 2021 på skolerne dag 1. Negativ udslusning kan på nogle punkter 

være lidt misvisende, da eks. udslusning til militæret er registreret som negativ udslusning. 

Antal cpr. elever vi har modtaget positiv udslusning (taxameter efter 120 dage) for: 

 2020: 56 elever 

 2021: 47 elever (pr. 15/9-21) 

 

5. Kompetenceudvikling 
Punkt på dagsorden: 

Kompetenceudviklingsforløbene for lærerne skal bidrage til at udvikle lærernes samarbejde og skabe en fæl-

les kultur, at styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber ift. FGU-didaktikken og målgruppen, samt 

styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen. Kompetenceløftet for lederne skal styrke 

ledernes kompetencer i pædagogisk-, administrativ- og forandringsledelse.  

Puljen er i alt på 39 mio. og FGU Midtjylland kan søge om 1.338.000, - kr. samlet for 2022 og 2023. 

Orientering om strategien for ansøgningen til kompetenceudvikling af lærere og ledere 2022-2023 på mø-

det. 
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Ansøgningen skal afleveres senest 9. nov. 

 

 

Orientering v/Janne Mylin:  

Bestyrelsen skal inddrages i forhold til strategien – Bestyrelsen har tillid til ledelsen ang. strategien for kompe-

tenceudvikling.   

 

6. Køb af andel på Gyldenrisvej 
Punkt på dagsorden: 

Der indstilles til at bestyrelsen godkender købet. 

 

Formanden tilkendegiver at handlen ang. Gyldenrisvej ser fornuftig ud. 

Bestyrelsen godkender købet.  

 

7. Ombygning og tilbygning af Gyldenrisvej 
Punkt på dagsorden:  

I forbindelse med planlægningen af kommende ombygning af hallen i Viborg, har vores byggerådgiver / ar-

kitekt og brandrådgiver gennemgået hallen. Vi er gjort opmærksomme på, at der kan være uoverensstem-

melse imellem brandstrategien for hallen, og den måde hallen benyttes på. Vi bad derfor Midtjysk Brand og 

Redning og byggerådgivningen fra Viborg kommune om hjælp til at tjekke forholdene. 

Det førte til et meget konstruktivt møde. Det blev her aftalt, at de øverste etager på de tre huse i hallen ikke 

længere kan benyttes, og at mængden af brandbart materiale i hallen skulle nedbringes. Dette skyldes at der 

er maskiner i husene. På sigt skal der etableres nye værksteder, hvorefter etagerne på husene kan tages i 

brug igen til almen undervisning. 

7.1. Orientering vedr. brandtilsyn og handletiltag på Gyldenrisvej. 

• Der er gjort en kæmpe indsats for at mindske brandbelastningen i hallen 

 

7.2 Fremtidig indretning af hallen og omkostninger dertil ift. oplægget fra april 2021 ved arkitekt Tina Mar-

tinsen. 

• se oplæg (vedhæftet)  

 

7.3 Økonomiske muligheder fra revisoren v. Janne. 

• Drøftelser af mulig likviditet samt lånemuligheder.  

 

7.4 Juridisk rådgivning v. Tina og Janne 
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Oplæg v/Tina Kvist Martinsen 

Etape 1: Ombygning af omklædningsrum. Etablering af 2 undervisningslokaler + 8 toiletter og 2 baderum. 

Pris ca. 4 mio. 

Etape 2: Etablering af værksteder + undervisning 1. sal + undervisning 2. sal + ventilationsteknik i loftrum. 

Pris ca. 23,1 mio. 

Etape 3: Ombygning af værksteder til almenundervisningslokaler.  

Pris ca. 2 mio.  

 

Bestyrelsen ønsker at se alternativer til ombygningen af Gyldenrisvej. Hvad vil det koste at bygge en helt ny 

skole, eller finde et andet sted, der skal ombygges til FGU? 

Bestyrelsen ønsker ligeledes at der udarbejdes et 10-årigt budget for ombygningen af Gyldenrisvej. 

 

8. Politisk møde om FGU 2021 
Punkt på dagsorden:  

Sektoren havde møde med de uddannelsespolitiske ordførere. 

Til mødet var der bl.a. udarbejdet handouts med FGU Danmarks budskaber og fakta om reformøkonomi, 

bygninger, EGU mv.  

 

Orientering v/Janne Mylin:  

De politiske partier nikker til at FGU´erne har brug for hjælp. FGU´erne har især brug for hjælp i forhold til 

bygninger.  

 

9. Evt. 
Punkt på dagsorden:  

Diverse nyheder fra medlemmerne og Janne. 

Orientering v/Lone Røge:  

Lone og Janne var til FGU årsmøde. Generelt et godt årsmøde med flere ting på dagsordenen.  

Lone og Janne udsender en pixi af PowerPoint fra årsmødet, når de tilsendes.   

 

 

 

 


