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Bestyrelsesmøde den 10. december 2020 kl. 8:15 - 10:00 

TEAMS-møde online. 

 

Bestyrelse: 
Per Frost Henriksen, Torben Christensen, Kim Dahl Eriksen, Morten Eistrup, Peter Bruun, 
Gitte Kondrup, André Bendix Matthissen, Ida Hedam Pedersen, Lars Søndergaard, Carina 
Christine Skovmøller, Niels Lundshøj, Marlene Harpsøe og Adrian Tresoglavic 
 
Fraværende:  
 
Fra ledelse og administration deltager: 
Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og 
Controller Bent Nielsen 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 4. november 2020 
3. Ledelsesinformation 

Status v/rektor 
4. Lokaler, status 
5. Revideret udkast Budget 2021 i henhold til mødet d. 4.11.20 v/Bent Nielsen 
6. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse 
7. Eventuelt 
8. Bestyrelsens punkt 
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Punkt Dagsordenspunkt Bilag 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 
Bestyrelsen skal godkende dagsorden. 
 
Indstilling 
At bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 
Beslutning:  
Dagsorden godkendt 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra 4.11. 2020 
 
Indstilling: 
At bestyrelsen godkender referatet 
 
Beslutning:  
Referat godkendt 
 

Bilag 1 
Referat fra 4.11. 
2020 
  

3. Ledelsesinformation 
 
1: 
Status drift og udvikling. COVID-19, ansøgning 
kompetenceudvikling, Røgfri skole proces mv 
 
Orientering: 
Omkring COVID-19 har den haft effekt af 2 omgange på 
FGU Øresund. Dels i sidste uge hvor Helsingør kom i 
kategori med 17 andre kommuner i Region Hovedstaden, 
som betød vi lukkede store dele af AGU ned fordi elever 
her er på tværgående hold. Eleverne får 
fjernundervisning, og der er fokus på de 3 elever der er til 
eksamen i denne uge. Dels så var der tvivl om hvorvidt 
FGU var med i den delvise nedlukning af 38 kommuner 
gældende fra 9.12.20. Som udgangspunkt er FGU 
institutioner ikke lukket det. ”Udsatte elever skal have 
adgang til skolen” er begrundelsen, som i vores optik er 
med til at stigmatiserer FGU elever. Vi har altid skulle tale 
FGU og vores elever OP, denne melding mener vi 
signalerer noget andet, da vi næsten som de eneste, 
udover STU, fortsat skal holde åbent. Der er møde 
mellem FGU Danmark og STUK i dag som drøfter 
problemstillingen sammen med bekymringen for 
personalet. Der er dog i nødlovgivningen mulighed for at 
undervise virtuelt – her skal lærerne så beskrive hvad 
deres undervisning indeholder og få det godkendt af 
ledelsen. Den løsning har vi valgt på FGU Øresund. Det 
er altså en delvis nedlukning, men elever har fortsat 
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mulighed for at komme på skolen, indskrivning fortsætter, 
psykolog fortsætter. Overordnet foregår undervisningen 
dog på TEAMS. 
 
Pulje til kompetenceudvikling 
Vi har sendt ansøgning på godt 700.000 til 
kompetenceudvikling fordelt på emnerne: 

• Udvikling af vores pædagogiske fundament. 
Elevernes personlige kompetencer. 

• Videre udvikling af vores arbejde med de 
didaktiske principper 

• Strategisk ledelse 

• Opbygning og udvikling af et ressource-team til 
at kvalitetssikre ordbindeundervisning, men også 
for at tilbyde interne kurser til elever omkring 
sprogudvikling, skriftlighed, læsehastighed, 
begreber mv. 

• Endelig nogle individuelle forløb – 1 vejleder på 
et PD modul samt 2 administrative medarbejdere 
på kursus i Løn. 

• Endelig har vi fået 75.000 til udvikling af 
praksisorienteret undervisning på AGU. Det er 
kick-off møde med ministeriet 10.12.20, altså 
senere i dag. 

 
Røgfri skole: 
Vi havde en ambition om at starte med Røgfri skole efter 
juleferien. Det justerer vi nok på når Trine og Tommy har 
ledelsesmøde mandag, da en vigtig brik i dette er 
elevrådet som ambassadører samt planlagt undervisning i 
PASE omkring rygning. Lovgivning træder først i kraft 
1.8.21, men vi ved det vil udløse konflikter så vi bruger 
den kommende periode til at finde den positive tilgang og 
få eleverne forståelse og motivation til at vokse. Det 
betyder vi måske ikke starter hårdt op med restriktioner i 
januar, men starter med den øvelse (elevråd og 
undervisning) som ellers var planlagt i december. 
 
 
Indstilling 
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning 
 

4 Lokaler 
 
Emne  
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Vi har aftalt at drøftelse om fremtidige lokaler/beliggenhed 
er et fast på dagsorden 
 
Redegørelse 
Ledelsen kommer med opfølgning løbende bl.a. behov for 
bygningsmasse skubbet 1 år efter aftale med STUK 
 
Drøftelse: 
Der er centralt fra sat et større arbejde i gang til 
afdækning af FGU institutionernes (hele DK) 
bygningsmasse. Det er Deloitte som varetager opgaven, 
og vi har udfyldt et større skema med vores behov og 
scenarier – og vi arbejder med 3 muligheder; en 
byggegrund og nyt byggeri, opkøb af nabogrund og 
bygning til nedrivning og nybyg samt nuværende lokaler 
på Fabriksvej 20. Endelig er vi stadig god dialog med 
Helsingør Kommune. Vi drømmer om det optimale, helt 
nyt, men som har udfordringer i forhold til finansiering, og 
lige nu er det realistiske nok nuværende adresse samt 
nabogrund – men som i indstillingen så holder vi alle døre 
åbne. André havde en bemærkning om at dårlige fysiske 
omgivelser også er en måde at ”tale vores elever ned”. 
Marlene, som flere tilsluttede sig, mener vi fortsat skal 
drømme. Det er der enighed om. Der er et ønske om at vi 
fremadrettet på dagsordenen har flere fakta omkring 
nuværende forhold og fremtidige behov og ønsker. Adrian 
gjorde samtidig opmærksom på, at det er vigtigt også at 
have drift at nyt byggeri med i beregninger og 
sammenligne med de nuværende. Morten spurgte ind til 
udgiftsniveauet i forbindelse med Unord og byggeriet ved 
Svingelport. Adrian mener klasselokaler mv. ligger på et 
niveau omkring 12-15.000 pr. m2, mens det omkring 
værkstedslokaler naturligvis er en højere pris. 
   
Indstilling: 
At bestyrelsen drøfter en strategi for muligheder på kort 
og lang sigt. Ledelsen indstiller at vi arbejder videre med 
eksisterende matrikel samt evt. nabogrund, men 
naturligvis holder alle døre åbne i forhold til kommunale 
forslag. 
  
Beslutning: 
I forbindelse med næste dagsorden udarbejdes en fakta-
boks som fortæller hvor mange m2 vi råder over, hvor 
lange kontrakter, udgiftsniveau mv. Alle døre holdes åbne. 
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5. Udkast Budget 2021 v/Bent Nielsen 
 
Emne 
Præsentation Budget 2021, 
 
Redegørelse 
I forlængelse af sidste møde og kommentarer har vi 
genbesøgt udkastet til Budget 2021 
 
Kommentarer: 
Bent fremlagde nogle få justeringer i forhold til 
præsentationen på sidste møde, med kommentarer til 
likviditet. Godt arbejde Bent. 
Adrian mener vi bør sigte efter mindst 1% i overskud i 
budget 2022. 
 
Indstilling: 
At bestyrelsen godkender budget 2021 
 
Beslutning: 
Budget 2021 godkendt 

Bilag 2 
Revideret udkast 
budget 2021 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ønske om udskiftning af elevadministrativt system 
 
Emne: 
Det nuværende elevadministrative system Uddata+ har 
fra starten voldt store problemer for såvel lærere og 
vejledere som administration og ledelse.  
 
Redegørelse: 
FGU Planer, udarbejdet af firmaet Nordplaner, er et 
alternativt system som er designet til FGU, og efter 
ministeriet har blåstemplet FGU Planer har indtil videre 8 
FGU-institutioner skiftet fra Uddata+ til FGU Planer. 
Ledelse og administration har fået præsenteret systemet 
og det var langt mere smidigt. 
Pris: 460.000 kr. 
 
Drøftelse: 
Rektor begrundende ønsket om udskiftning af 
elevadministrativt system. Understøttet af 
personalerepræsentanterne. Der var kritik af dagsorden 
grundet mangelfuld oplysning omkring driftsomkostninger i 
FGU Planer kontra det nuværende system. Per 
opfordrede alle til at sende en mail hvis der var mangler 
eller ønsker om yderligere informationer i forhold til 
dagsorden. Rektor tog kritik til efterretning og kunne tilføje 
at driftsomkostningerne er de samme i forhold til de 2 
systemer. 

https://www.nordpl
aner.dk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nordplaner.dk/
https://www.nordplaner.dk/
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Indstilling: 
Ledelsen indstiller at bestyrelsen træffer beslutning om 
udskiftning af elevadministrativt system i 2021. 
 
Beslutning: 
Vi udskifter Uddata+ med FGU Planer i løbet af foråret 
2021. 
 
 
 
Meddelelser fra formand, adm., bestyrelse, 
medarbejderrepræsentant, elevrepræsentant 
 
Kommentarer: 
Morten: 
Set fra Uddannelsesforbundets perspektiv er der generel 
bekymring omkring FGU. Målgruppen er vanskelig og 
udfordrende.  
 
André: 
Enig med Morten. Og med hensyn til få til eksamen så er 
flere faldet fra pga. usikkerhed og at deres valg af 
ungdomsuddannelse måske først starter til sommer, så vil 
de hellere afvente. Bekymring for om 2 år er nok til så 
tung en målgruppe. 
 
Marlene: 
Interessant melding i forhold til antallet til eksamen (ret få) 
og om begrundelserne for det, samt den kendsgerning af 
der i Helsingør er flere visitationer til STU. Ønsker en snak 
om målgruppen på næste bestyrelsesmøde. 
 
Tommy: 
Også bekymret, men mindre bekymret set i lyset af den 
kaotiske opstart FGU har haft både med fusion 
(medarbejdere/kultur) systemer (IT mv.), bygninger 
(2xflytning), rektorskifte og corona, så har de første 18 
måneder været alt andet end optimale. Men synes der er 
flere ting der er ved at falde på plads, og med et 
kommende fokus på bl.a. pædagogik, planlægning af 
prøver, ressourceteam og strukturen generelt er det muligt 
at få en stor andel af elever igennem på 2 år. Samtidig er 
der inspiration af hente bl.a. Køge Kommune hvor et 
samarbejde mellem sprogcenter, kommune og FGU 
tilbyder sprogligt udfordrede elever 1 år til at forberede sig 
til FGU. Samtidig ved vi fra rektorer på gymnasier at flere 
folkeskoler sender flere på ungdomsuddannelser, hvilket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status 30.11.20 



Referat for bestyrelsesmøde 10.12.2020 
  

er godt set fra et samfundsperspektiv, udfordringen som 
de beskriver dem er, at mange elever ikke klare sig så 
godt 0g ordret ”ikke hører til” – sidst men ikke mindst så 
SKAL FGU ikke udelukkende sende elever på 
ungdomsuddannelse, ud i job er også godkendt, og 
bestemt en løsning for flere af vores elever. 
  
Emne: 
Kommentarer om livet på og omkring FGU Øresund i 
bredere perspektiv 
 
Indstilling: 
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. OG vi drøfter målgruppen på 
næste møde 

8 
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EVT. 

Adrian: (smed en bombe 😊) 

Stopper i bestyrelsen grundet nyt job i Viborg og fundet 
hus tættere på børnenes bedsteforældre og naturen 
omkring Silkeborg. Stort TILLYKKE herfra og 1000 tak for 
indsatsen – held og lykke med det ”nye liv” 
 
Rektor: 
Der er julegaver til afhentning på Fabriksvej – selv om vi 
er gået på nødundervisning er der som regel hele tiden 
nogen på adressen – men ellers send sms til 30940000 
om at i er på vej så klare vi det. 
 
 
Bestyrelsens punkt: 
 
Emne:  
 
Redegørelse:  
 
 
Beslutning: 
Intet af bemærke 
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Underskrivelsesark 

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra 
ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. april 2020 
 
 

 

Per Frost Henriksen 
Formand 

 Torben S.E. Christensen 
Næstformand 

 
 
 

  

Niels Lundshøj  Peter Bruun 
 
 

 
 

  

Marlene Harpsøe  Kim Dahl Eriksen 
 

 
 
 

  

Lars Søndergaard  Carina Christine Skovmøller 
 

 
 
 

  

Gitte Kondrup  Adrian Tresoglavic 
 

 
 
 

  

Morten Eistrup  André Bendix Matthissen 
 

 

__________________________________ 

                  Ida Hedam Pedersen 


