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Dagsorden: 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  
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.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 
 
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 

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 
Konklusion  
 

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. 
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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  
Konklusion  
 

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 
Konklusion 

 
5) Punkter til orientering v. Gitte 

 
6) Eventuelt. 

 
 
 
 
 
 
Mogens Mulle Johansen   Gitte Lykkehus 
Formand    Rektor 

 


