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Referat: bestyrelsesmøde  
 
  Torsdag d. 9. december 2021 kl. 14.00 – 17.00. 

Mødet afholdes i det store mødelokale, Falen 200, 5250 Odense SV. 
 
Ved mødets start vil der blive serveret en juleanretning. 
 
 
Deltagere:  
Mogens Mulle Johansen, Byrådsmedlem, Assens Kommune, mojoh@assens.dk  
Helle Nielsen, Formand FH – Fyn, helle@fh-fyn.dk – deltager via Teams 
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk 
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk – deltager indtil kl. 15.30 
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com  
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk – deltager via Te-
ams 
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
Kasper Ejsing Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune, pol-keo@kerteminde.dk 
Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, 
morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com – deltager via Teams 
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget) 
Mads Vogt-Nielsen, TR FGU FYN, Odense, mvn@fgufyn.dk 
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk 
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent)  
 
Afbud:  
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, miew@odense.dk 
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2) Orienteringer fra formanden. 
Det er blevet nødvendigt at ændre bestyrelsesmødet d. 5. april 2022, da sidste frist for indberet-
ning af regnskabet 2021 er d. 1. april 2022. Forslag til ny dato er d. 28/3 eller 29/3-22. 
 
Der er enighed i bestyrelsen om af mødet flyttes til mandag d. 28/3-22 kl. 16.00 – 18.00. Ny ind-
kaldelse fremsendes i Outlook. 
 
FGU Danmark har haft møde i København med aftalekredsen med håb om, at FGU kom på fi-
nansloven. Finansloven er nu vedtaget og der er afsat 75 mio. kr.  i 2022 og 2023. Der er dog 
ikke afsat midler til bygningstaxameter. 
 
Der er møde i FGU Danmark d. 17/12-21, hvor der evalueres på forløbet. 
 

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
Fagtemaer: 
Opfølgning på bestyrelsesmøde d. 10. august 2021 i forhold til udbud. Vi har valgt at lukke fagte-
maet Kommunikation og Medier i Nyborg, da elevtallet er faldet så drastisk. Fagtemaet var plan-
lagt til lukning ved skolens flytning til Lindholm Havnevej. 
 
Vi besluttede at lukke fagtemaet Industri og bibeholde Motor og Mekanik på Nordfyn. Vi har fulgt 
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søgemønstrene og det viser sig at ved at samlæse de to fagtemaer giver det mulighed for at flere 
elever blive positivt udsluses til industri. Derfor foreslår vi, at de to fagtemaer fortsat samlæses. 

 
Drøftelse: 
Kendkskab til FGU skal bredes ud. Det er vigtigt, at de gode historier kommer ud. Der har været 
afholdt møder med alle kommuner siden august 2021. Dialogen med kommunerne er vigtig, da 
det er den vej igennem eleverne kommer. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen har ingen kommentarer til ovenstående og er enige om, at der arbejdes videre med 
det, der er realistisk i forhold til elevtal. 
 

4) Status på elever pr. 16. november 2021. 
Elevtal fordelt på stamhold/fagtemaer er vedhæftet som bilag. 

 

 
 

         Forklaring på forkortelser på ovenstående:  

• AGU: Almen grunduddannelse 
• PGU: Produktionsgrunduddannelse 
• FEGU: Erhvervsgrunduddannelse (nye) 
• Basis: Elever der endnu ikke er placeret på spor 
• EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb) 

 
Drøftelse: 
Årsagerne til det markante fald blev drøftet, eleverne går i gennemsnit godt 10 måneder på FGU 
FYN, der er højkonjunktur i samfundet. I dec. stopper hovedparten fordi de har fået job. Der er et 
tæt samarbejde med kommunerne, seneste har UUO været rundt på alle 5 skoler for at få endnu 
mere indsigt i de uddannelsesmuligheder, der kan tilbydes.   
 
Konklusion:  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

5) Til-/afgang personale. 
Oversigt bliver præsenteret på mødet 
 
Drøftelse: 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

6) Økonomi 
Kvartalsregnskab pr. 30/9-21 samt estimat 2021. 
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
 
Bilag vedhæftet. 
Drøftelse: 
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Det bliver sværere og sværere at leve op til intentionerne i bekendtgørelsen. Det er afgørende, at 
der er et godt tilbud til eleverne. Der skal råbes op politisk. FGU Danmark er i dialog med em-
bedsmandsværket og politikkerne. Vi skal være på forkant med fremtidige scenarie.  
 
Siden udarbejdelse af estimat 2021 er der kommet besked fra Ministeriet om, at FGU FYN får 4 
mio. kr. i tilpasningsmidler i 2021. Der er ikke taget højde for beløbet i estimat 2021. Der er sendt 
forespørgsel til ministeriet, da FGU FYN ønsker at overføre midlerne til 2022. D.d. er der endnu 
ikke kommet svar. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog kvartalsopgørelse pr. 30/9-21/estimat 2021 til efterretning. 
 

7) Godkendelse af budget 2022  
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
Bilag er vedhæftet dagsorden. 
 
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelse, at vi udskyder godkendelsen af budget 2022 til  
mødet d. 9. februar 2022, da der stadig er usikkerhed i forhold til Finanslov 2022, elevtal m.m.. 
 
Drøftelse: 
I Finansloven er der blevet afsat 75 mio. kr. i 2022 til fordeling i FGU-sektoren. Midlerne fordeles 
efter antal årselever i 2021 og skoler. Vi forventer at få udmeldt FGU FYNs beløb januar/februar 
2022. Der er ligeledes afsat 75 mio. kr. til fordeling efter ovenstående model i 2023. 
 
Der er fortsat usikkerhed i forhold til elevtallet, da 92 elever forventes at blive udmeldt pr. 31. de-
cember 2021, og det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange elever vi skriver ind pr. 1. 
februar 2022. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede at udskyde godkendelse af budget 2022 til bestyrelsesmødet d. 9. februar 
2022. 
 

8) EGU – de næste step for at styrke arbejdet kl. 15.00 – 15.20 
- Orientering fra vejlederrepræsentant Janni Anker om det fremtidige arbejde med EGU.  
- Inspiration fra erhvervslivets brug af EGU v. kørselsleder Michael Merhov, Peder Olsen & Søn 
 
Drøftelse: 
FGU FYN har 46 EGU-aftaler. I produktionsskoletiden var der 150-160 aftaler. Faldet i antal ele-
ver på EGU er på landsplan. EGU-elever tilegner sig hurtigt en arbejdspladskultur, og virksomhe-
derne vil gerne have og efterspørger EGU elever. Flere af EGU-eleverne fastholdes og forbliver 
ansat i virksomheden efter endt uddannelse eller videreuddanner sig på ungdomsuddannelser. 
Det helt afgørende er muligheden for i få en faglig opkvalificering på ungdomsuddannelserne. 
Teori læres bedst i praksis og det skal give mening for den unge. Det er afgørende, at EGU-forlø-
bet tilrettelægges individuelt og der er et tæt samarbejde mellem virksomheden og FGUFYN/vej-
leder. Flere elever på AGU og PGU kan afprøves ift. EGU. Der skal være en tydeligere profilering 
af EGU-uddannelsen på 6-8 perspektiver/brancher f.eks. på service og transport, SOSU, detail, 
det grønne m.m. Det er ikke lige så oplagt inden for VVS eller tømmerfaget. Service og transport- 
branchen er god til at håndterer EGU elever. Syddansk Erhvervsskole vil gerne tage initiativ til at 
samle ungdomsuddannelser og drøfte muligheder for faglig opkvalificering på ungdomsuddannel-
serne. FGUFYN har flere gange haft møde med alle ungdomsuddannelse desangående.    
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede, at der skal etableres et møde i januar 2022 med SDE og ungdomsud-
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dannelserne vedr. det fremtidigt samarbejde på EGU-området. Opfordring til at vejleder også del-
tager.  
 

9) Overordnet proces og indsatser for kompetenceudviklingen i 2022 og 2023. 
FGU-institutionerne har fået mulighed for at dele kompetencemidlerne, så de går helt frem til 
2023. Det betyder, at de tildelte midler bliver fordelt over to år. For FGU FYN er det afgørende, at 
der er en rød tråd fra strategien til den institutionsaftale (arbejdstidsaftale), der er lavet for 2022 
og den kompetenceudvikling, der sættes i værk i perioden. University College Lillebælt gennem-
fører kompetenceudviklingen.   
 
Lokalt: 
På de lokale skoler i FGU FYN fortsættes det nuværende arbejde med at understøtte de enkelte 
teams i udviklingen af professionelle læringsfællesskaber, med afsæt i deres konkrete udviklings-
behov, inden for overskriften ”Samarbejde og kultur”. Tematikkerne for udviklingsforløbet i 2022-
2023 er: 

• Fælles pædagogisk didaktisk grundlag 
• Helhedsorienteret undervisning 
• Omsætning af bekendtgørelsen til praksis 
• Inkluderende læringsmiljøer 
• Portfolioarbejdet 

 
Forløbet bindes sammen af et praksisnært aktionslæringsforløb, hvor observation og sparring er 
centrale elementer.  

 
På tværs: 
• På tværs af de 5 skoler arbejdes der desuden med et fagspecifikt forløb omhandlende ”Inter-

kulturel pædagogik”. 
• Større fokus på sproglig og kulturel opmærksomhed herunder undervisning af elever med 

dansk som andet sprog/interkulturel pædagogik. 
• Et andet forløb der arbejdes med på tværs af de 5 skoler, er udbuddet af et akademimodul 

omkring Didaktik og undervisningsplanlægning rettet mod FGU faglærerne.  
 
Nationalt: 
Det lokale forløb og forløbene på tværs bindes sammen af de nationale netværksgrupper som 
skydes i gang i april 2022. FGU-sektoren laver en læringsfestival. 
 
Ledelsesforløb 
• Fælles pædagogisk ledelse med fokus på tydelig retning, der trækker tråde til det fælles in-

stitutionsrettede forløb med FGU-lærerne på de enkelte skoler.  

Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tager punktet til efterretning og anmoder om at evt. ændringer bliver drøftet med den 
kommende bestyrelse. 
 

10) Nyt fra skolerne jf. bilag (lukket) 
Bilag vedhæftet. TR anbefaler et punktet er åbent.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

11) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 
Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for, at de er glade for, at punktet nu er fast på dagsor-
den, men havde ikke yderligere til punktet. 
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12) Orientering ift. FGU FYN v. Gitte 
 
Fem pointer fra ny evaluering af FGU 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er klar med FGU-følgeforskningens første delrapport. Rap-
porten sætter spot på den kommunale ungeindsats og elevmålgruppen. Få de væsentligste kon-
klusioner opsummeret i vedhæftede. 

 
FGU-institutioner over hele landet er i krise – sender nødråb til Christiansborg 
En række FGU-institutioner har henvendt sig til Børne- og undervisningsministeren og FGU-afta-
lekredsen med et nødråb. De frygter for deres egen og uddannelsens fremtid, hvis ikke der kom-
mer flere midler og elever inden for dørene. 
Bilag vedhæftet. 
 
Bestyrelsesbarometeret 2021 
Bestyrelsesbarometeret er en surveyundersøgelse blandt bestyrelsesformænd og ledere på lan-
dets ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Den er gennemført tre gange, første gang i 
2013, igen i 2017 og nu i 2021. Barometeret bidrager til vigtig viden omkring bestyrelsesarbejdet, 
både så der kan sættes spot på områder, som kræver et særligt fokus både fra bestyrelserne 
selv men i høj grad også Børne- og Undervisningsministeriet, som led i deres arbejde med at un-
derstøttelse af bestyrelsesarbejdet på institutionerne. 
Bilag vedhæftet. 
 
Økonomisk tilsyn d. 8. december 2021 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager tilsynet med institutioner for forberedende 
grunduddannelse på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet, jf. § 52 i bekendtgørelse nr. 
1655 af 9. august 2021 af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.  
 
Baggrund for tilsynsbesøget  
Styrelsen har som led i det løbende tilsyn med revisorkvalitet udtaget FGU Fyn til et tilsynsbesøg 
for at efterprøve, om revisors rapportering er tilfredsstillende i forhold til de faktiske forhold på in-
stitutionen.    
 
Juridisk-kritisk revision af § 20 Børne- og Undervisningsministeriets rettighedsbestemte 
overførsler (Skoleydelse ved FGU)  
Som led i årsrevisionen af Børne- og Undervisningsministeriet udfører Rigsrevisionen i 2021 juri-
disk-kritisk revision af Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (FGU). Området er ud-
valgt til revision på baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko.  
Rigsrevisionen gennemfører revisionen af skoleydelse ved FGU i perioden december 2021 – fe-
bruar 2022 og FGU Fyn er udvalgt til at indgå i revisionen.  
 
Indkaldelse af materiale  
Til brug for udvælgelse af stikprøver af studerende, der modtager skoleydelse, skal FGU Fyn se-
nest den 16. december 2021 uploade materiale til Rigsrevisionen. 
 
Salg af Nørrevoldgade 37, Nyborg 
Køber har skrevet under, og formand og næstformand skriver under i denne uge. Ejendommen 
er solgt til 4.750.000 til overtagelse seneste den 1. september 2022.   
 
Offentligt udbud på 2 matrikler i Marslev 
Matrikel nr. 1G Marslev Byvej og matrikel nr. 37C sættes i offentligt udbud. Der er indhentet til-
bud fra to ejendomsmæglere.  
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Ny leder i Kerteminde   
Skolelederen i Kerteminde har sagt sit job op og fratræder med udgangen af januar. Stillingen 
slås op og genbesættes formentlig fra 1. marts 2022.    

  
13) Eventuelt.  

Året 2021 har været et specielt år med. Corona har været en faktor, vi har lært at leve med, og 
det er gået ganske godt. 

Vi har taget nye lokaler i brug i Assens, solgt den gamle skole i Kerteminde, og solgt Nørrevold-
gade i Nyborg. Alt sammen for at få bedre fysiske rammer. Vi har oplevet et fald i elevoptaget, og 
målrettet arbejdet sammen med de andre FGU-institutioner for at skabe bedre rammer. Der er 
ydet en kæmpe indsats fra alle ansatte.  
 
Hvad skal vi tage med ind i det nye år?  

Vi har formået at få en meget positiv udslusning på godt 82%, hvor eleverne, også godt 3 måne-
der efter, fortsat er i arbejde og uddannelse. Eleverne har klaret sig godt til prøverne. I gennem-
snit går vores elever godt 10 måneder hos os. Det er en elevgruppe, som rummer masser af po-
tentialer. Vi vil i 2022 i den grad sætte endnu mere fokus på styrkelse vores kerneydelse, af kæ-
deansvaret og indsatser, som sikrer at eleverne kommer godt videre i arbejde og uddannelse.   

Vi har vist, det kan lykkes. Det er det, vi især tager med fra 2021.  

Der skal lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, 8 møder er det blevet til i år og 24 bestyrelsesmøder 
på 3 år. En kæmpestor tak for jeres store opbakning til FGU FYN, både til formandskabet, til for-
retningsudvalget og til bestyrelsen. ���� 

 
 

 
 
 
 


