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Referat: Bestyrelsesmøde  
Fredag d. 27. marts 2020 kl. 13.00 – 14.30   
Mødet foregår via teams. 
 
Deltagere:  
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk  
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune, mojoh@as-
sens.dk  
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn, helle@lofyn.dk  
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, miew@odense.dk 
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk  
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com  
John Skov-Hansen, hansenjohnskov@gmail.com 
Jutta L. Nielsen, Byrådsmedlem, Kerteminde Kommune, pol-jln@kerteminde.dk  
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk 
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget) 
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk 
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent)  
 
Afbud:  
Johannes Ingwersen, TR, FGU FYN, Odense, jin@fgufyn.dk 
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
 
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger. 

2) Økonomi – lukket punkt. 
Hvordan ser udviklingen i ungdomspopulationen ud i vores 5 kommuner i målgruppe 1 fra Dan-
marks statistik? Hvordan har elevudviklingen været hen over de seneste måneder på FGU FYN?  
Hvilke økonomiske konsekvenser har det for 2020 og frem. 
 
Forretningsudvalget besluttede på mødet d. 11. marts 2020, at punktet sættes på bestyrelses-
dagsorden som et lukket punkt og der udarbejdes et fortroligt bilag til brug for bestyrelsesbeslut-
ningen. 
 
Vedhæftet notat samt bilag til punktet. 
 
Drøftelse 
Hanne H. Wendel gennemgik PowerPoint, som vedhæftes referatet. 
Bemærkninger til gennemgangen er skrevet ind i notat til punktet. 
 
Konklusion  
Bestyrelsens beslutning er skrevet ind i notat til punktet. 
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3) Etablering i Nyborg 

FGU FYN Nyborg har samlet sig på en adresse. Der er dog et lejemål ift. køkkenfaciliteter. Den 
månedlige husleje er kr. 10.000, og den ligger ca. 300 meter fra skolen. Fagtemaet mad og er-
næring er velbesøgt og har pt. 10 elever.  

Der er hentet 2 tilbud. Der er både givet tilbud på etablering af køkken og tilpasnings af bygning, 
så det bliver muligt at have fællessamlinger og en bedre udnyttelse af de kvadratmeter, der er i 
bygningen. 
 
Administrationens indstilling: 
Det indstilles til bestyrelse, at igangsætning af renovering/etablering af køkken/kantine sker nu. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I budget 2020 er der afsat 2 mio. kr. til etablering af nyt køkken, så det har ingen økonomisk kon-
sekvens. 

Bilag vedr. prioritering af ønsker samt tilbud er vedhæftet. 
 

Drøftelse  
Gitte Lykkehus gennemgik den prioriterede oversigt over anlægsønskerne. 
 
Konklusion  
John Skov Hansen ønskede at få følgende ført til referat: John Skov Hansen stemmer imod, da 
han finder det økonomisk uansvarligt at igangsætte disse bygningsinvesteringer før ledelsen har 
udarbejdet en analyse, der viser, at der er basis for to skoler på Østfyn. 

I øvrigt findes der, 19 min. kørsel fra skolen, et topmoderne FGU-køkken med ledig kapacitet til 
Take away leverancer. 

Et flertal af bestyrelsen besluttede, at 1. prioritet etablering af køkken/kantine i Nyborg sættes i 
gang nu. 
 
 

4) Etablering af fagtema Omsorg og sundhed i Kerteminde. 
FGU FYN ønsker at etablere fagtemaet Sundhed og omsorg i Kerteminde. Der er efterspørgsel i 
forhold til fagtemaet Sundhed og omsorg (vi har haft venteliste i Odense). Vi er opmærksom på 
efterspørgslen efter flere SOSU-medarbejdere og vi er i tæt dialog med SOSU Fyn. De har sagt 
ja til at hjælpe os med at gøre forløbene endnu mere målrettede.  
Fagtemaet er på alle skoler med undtagelse af Kerteminde.  
 
Administrationens indstilling: 
Det indstilles til bestyrelsen, at ønsket om etablering af fagtemaet Sundhed og omsorg imøde-
kommes. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Der er ikke afsat midler i budget 2020 til etablering af fagtemaet i Kerteminde. Det er dog ikke et 
omkostningstungt fagtema at etablere, så det skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser. 
 
Drøftelse 
Der opfordres til at vi kommer i gang med at arbejde med mediestrategien. 
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Konklusion 
Der skal laves en analyse af institutionens fagtemaer og ske en drøftelse af udnyttelsen af de 
ressourcer, vi har. Temaet sættes på dagsorden til et af de kommende bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der udvides med fagtemaet Omsorg og sundhed i Kerteminde. 
 
 

5) Punkter til orientering v. Gitte 
Det går godt i disse Coronatider. VUC har lynhurtigt fået sat kursus i gang for de medarbejdere, 
der har svært ved IT. Skolerne i Odense og Assens er i gang nu. Kurset er af 20 timers varighed 
og der arbejdes hjemmefra med det. 
Kurset sættes ligeledes i gang på de øvrige skoler. 
 
Det opleves, at vi er en institution, der tager fra og der er fremdrift i organisationen. 
 
 

6) Eventuelt. 
Hvordan sikrer man sig, at alle elever er i gang i denne tid?  
Alle lærere har daglig kontakt med eleverne om morgenen og eleverne får opgaver/lektier. 
Det går virkelig godt, men det er ikke uden problemer. Der bliver givet rigtig meget undervisning. 
Man samles på de digitale medier.  
Dog er det en udfordring for de elever, der ikke har PC’ere.  
 
I arbejdet med tilførsel af elever til skolen i Kerteminde, er det vigtigt at være opmærksom på, at 
der ikke er UU’ere i kommunen. Det vil derfor være godt at have en medarbejder med fra Unge-
afdelingen. 
Gitte Lykkehus oplyser, at der allerede har været møder, hvor der var repræsentation fra Unge-
enheden. 
 
Hanne H. Wendel gjorde opmærksom på at dette referat skal godkendes pr. mail. Mail med be-
mærkninger/godkendelse skal sendes til hhw@fgufyn.dk og vil blive arkiveret sammen med refe-
ratet. 
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