
Åbent brev 

Kerteminde den 5. april 2021 

 
Til bestyrelsesformanden for  FGUFYN 
 

Det er med oprigtig beklagelse, at jeg efter at have konsulteret Dansk Industri hermed meddeler, at jeg 
med omgående virkning udtræder af bestyrelsen for FGUFYN. Min beslutning uigenkaldelig og naturligvis 
meget velovervejet.   

Jeg har mistet tilliden til bestyrelsens formand og institutionens rektor. Den mistede tillid skyldes en 
oplevelse af, at jeg ikke får fyldestgørende, sammenhængende, systematiseret og ind imellem troværdig 
information om en række betydelige drifts- og beslutningsforhold, som for mig er helt nødvendige 
forudsætninger for, at jeg kan stå inde for mit medansvar for institutionens overordnede drift.  

Lad mig nævne blot nogle eksempler: 

• I en situation med kraftigt fald i elevtallet har jeg efterlyst en 5-års forretningsplan som grundlag 
forud for beslutning om ejendomserhvervelser. Det fremgår af beretningen til regnskabet 2020, at 
der er underskrevet købsaftale på ny stor bygning i Nyborg kun betinget af godkendt lokalplan. 
Købsaftalen finder jeg ikke i overensstemmelse med tilkendegivelserne på mødet 03.11.2020 og jeg 
kan ikke deltage i en så omfattende beslutning uden et gennemanalyseret grundlag. 

• Jeg mangler i den grad pædagogiske-, faglige- og økonomiske rentabilitetsanalyser på forholdene 
elevtal/skoler/fagtemaer/normeringer.  

• Overblik over til- og afgange i personalet fra institutionens start er endnu ikke givet.  
• Bestyrelsen er ved flere lejligheder verbalt orienteret om stor sygdom blandt medarbejderne og 

eleverne. Systematisk opgørelse med tal og årsager er ikke udarbejdet.  
• Jeg er dybt bekymret over at høre om mange og langvarige sygemeldinger i personalert, som også 

inkluderer tillidsrepræsentanter uden at bestyrelsen er givet mulighed for nærmere analyser og 
stillingtagen til afhjælpende initiativer. 

• Lukningen af det på mange måder meget centrale teknologiske fagtema ”Kommunikation og 
medier” i Marslev oplevede jeg skete på et af rektor over for bestyrelsen meget mangelfuldt og 
manipuleret grundlag. Det samme gælder aflysning af lokalplan i Marslev. 

• Jeg oplever meget lukkede dagsordener, som ikke er i overensstemmelse med lovens krav om 
offentlighedens- og ikke mindst medarbejdernes indsigt og forståelse for bestyrelsens beslutninger. 
Jeg oplever også, at punkter jeg ønsker på dagsorden ikke bliver taget seriøst, og at mine 
synspunkter som mindretalsudtalelser udvandes og ikke medtages i referater, som jeg har ønsket 
det. 

• Den 09.06.2020 blev bestyrelsen orienteret om, at dagsordener og bilag fremover ikke ville blive 
udsendt men systematiseret på et intranet. Det er ikke sket og gør mit bestyrelsesarbejde 
uoverskueligt.  

Jeg ønsker naturligvis det bedste for de unge på FGUFYN – men jeg er stærkt bekymret og ser mig som 
nævnt ikke længere i stand til at varetage medansvaret i bestyrelsesarbejdet.  
 
Dette åbne brev er samtidigt sendt orienterende til bestyrelsen samt Dansk Industri som jeg er udpeget af. 
Jeg har ingen indvendinger mod, at brevet uredigeret formidles, og jeg forbeholder mig selv at orientere 
om brevet til andre for sagen relevante interessenter.  
 

Med venlig hilsen  

John Skov Hansen 

 


