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Referat: Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 13.00 – 15.00   
Mødet afholdes 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  
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 
John Skov-Hansen, hansenjohnskov@gmail.com 
 
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
Bliver behandlet i efterfølgende punkter. 
 

3) Årsregnskab 2019. 
FGU FYNs årsregnskab foreligger nu til underskrift i bestyrelsen. Beretningen og årsregnskab er 
godkendt af institutionens revision. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2019 indeholdende den af revisionen god-
kendte årsberetning og årsregnskab for 2019. 
 
5 bilag: udsendes efterfølgende – forventeligt kun et par dage før mødet 
• Årsrapport 2019 
• Revisionsprotokol 2019 
• Brev til bestyrelsen 
• Bestyrelsestjekliste 
• Bestyrelsens stillingtagen. 

 

Drøftelse 
Jørgen Ø. Green, BDO gennemgik regnskab 2019 samt revisionsprotokol. 
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Konklusion 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte regnskab 2019 og tager revisors bemærkninger i revisions-
protokollen til efterretning. 
 
Alle skal huske at underskrive hurtigst muligt i Penneo, da deadline er d. 29/4-20 for indberetning 
af regnskab til BUVM. 
 
 

4) Digital løsning for regnskabsindberetning. 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har udviklet en digital løsning af regnskabsindberetningen. Den  
 
digitale løsning medfører, at FGU FYN ikke skal indsende årsregnskabet m.v. i papirformat. 
 
For at kunne indberette materialet med digital signatur skal bestyrelsen forinden, udpege en per-
son, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.  
 
STUK henstiller til, at der ved indberetningen ikke er personsammenfald imellem den person, der 
indtaster data, og den person, der signerer indberetningen digitalt med NemID. 
 
Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er 
fuldstændigt og forefindes i institutionen. Herunder, at der i institutionen forefindes et  
revideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat. Materialet skal være underskrevet 
digitalt af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at bestyrelsen bemyn-
diger rektor Gitte Lykkehus. 
 
Drøftelse 
 
Konklusion 
Bestyrelsen besluttede at bemyndige rektor Gitte Lykkehus.  
 
 

5) Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden. 
Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalgets ansvar og opgaver kort beskrives i bestyrelsens 
forretningsorden. 
 
Sætninger som skal skrive ind: 
Bestyrelsen kan bemyndige forretningsudvalget til at træffe beslutning i konkrete sager. Derud-
over er forretningsudvalgets opgave at udarbejde og kvalificere dagsorden til bestyrelsesmø-
derne. 
 
Derudover bør følgende afsnit omformuleres:  
For hvert enkelt udvalg skal der foretages en nærmere fastlæggelse (kommissorium), af hvilke 
opgaver udvalget varetager, herunder om det skal kunne træffe afgørelse eller forberede sager. 
Endvidere skal der træffes bestemmelse om rapportering til bestyrelsen. 
 
Forretningsorden er vedhæftet som bilag. 
 
Drøftelse 
Konklusion 
Bestyrelsen godkendte ændringerne i forretningsordenen også med den forslåede ændring om at 
slette ordet (kommissorium). 
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6) Status på elevtal pr. 15. april 2020 

 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 
Assens 124 126 122 112 107 111 113 
Kerteminde 98 98 96 111 103 104 102 
Odense 445 446 440 424 423 424 409 
Nordfyn 190 188 181 172 173 179 171 
Nyborg 127 129 121 121 123 122 123 
Total 984 987 960 940 929 940 918 
Budget 
2020 908 908 908 908 908 908 909 

 

Forklaring på forkortelser på ovenstående:  

• AGU: Almen grunduddannelse 
• PGU: Produktionsgrunduddannelse 
• FEGU: Erhvervsgrunduddannelse (nye) 
• Basis: Elever der endnu ikke er placeret på spor 
• PS-for: Gamle produktionsskoleelever (afløb) 
• EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb) 
• KUU: Kombineret Ungdomsuddannelse (afløb) 

Drøftelse: 
Der optages ganske få elever for tiden pga. Corona. Vi har endnu ikke et overblik over, hvor 
mange tilmeldinger vi forventer, der kommer til august 2020. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

7) Til-/afgang personale 
Oversigt bliver præsenteret på mødet. 
 
Drøftelse 
Det ønskes at der skrives anciennitetsdato ind i listen 
 
Konklusion 
Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. 

 
 8)   Salg af Lergyden 38, 5492 Vissenbjerg i forbindelse med sammenlægning af afdelingerne  
       i Assens. 
       I forbindelse med sammenlægningen af afdelingerne i Vissenbjerg og Glamsbjerg skal ejendom- 
       men i Vissenbjerg nu sættes til salg. 
       Der er derfor indhentet vurdering/salgstilbud fra ejendomsmægler. Vedhæftet som bilag. 
        
       Det indstilles til bestyrelsen, at der træffes afgørelse om det videre forløb. 

Drøftelse 
 
Konklusion 
Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med salg af ejendommen i Vissenbjerg. 
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9) Nyt fra skolerne 
 
FGU FYN Assens: 
Godt i gang med sammenlægningsprocessen. Der er nedsat et sammenlægningsudvalg bestå-
ende af leder samt 2 medarbejdere fra hver af skolerne. Gode og konstruktive dialoger både om-
kring det praktiske og samarbejdet om undervisningen og eleverne. 
Klar til at sætte FGU FYN Assens afd. Vissenbjerg til salg fra den 1. juni til statslige institutioner– 
offentligt salg fra 1. august 2020 
Imponerende at opleve medarbejdernes store kreativitet og indsats for at eleverne kan komme 
bedst muligt igennem Coronatiden både hvad angår det faglige, det teoretiske og de sociale rela-
tioner. 

 
FGU FYN Kerteminde:  
Status på salg af Grønnegårds allé 5 ved Helle Nielsen. 
Der blev orienteret om sagsforløbet. Bestyrelsen har drøftet problematikker i forhold til salg af 
ejendommen og begrænsninger i forhold til lokalplanen. 
Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
 
Den seneste periode har været udfordrende for vores skole i Kerteminde. Vi har nogle fantasti-
ske rammer og dem skal vi forsøge at udnytte maksimalt.  

Vi har gennemført en ledelsesmæssig ændring på skolen. Skoleleder Per Nielsen fra Nordfyn er 
overflytte til skolen i Kerteminde. I den nærmeste fremtid vil skolen gå i et tæt samarbejde med 
både kommunen og UUO omkring optagelse af elever.  

Institutionens læringskonsulenter bliver involveret i arbejdet med tydelige læringsmål. I de kom-
mende måneder vil der ske en udvidelse af skolens tilbud idet fagtemaet Omsorg- og sundhed 
bliver etableret med start pr 1. august 2020.  

Indtil vi igen får en normal hverdag på skolen, er vi i gang med at forberede en genåbning af sko-
len efter instruktion fra myndighederne. 

Coronatiden er bestemt udfordrende, især for eleverne. Alle ansatte gør en kæmpe indsats for at 
fastholde kontakten til eleverne. Vi må så godt som muligt hjælpe hinanden igennem denne peri-
ode samtidig med, at vi fastholder kontakt, giver eleverne mest mulig læring og hjælper eleverne 
med en afklaring af deres fremtid.  

 
FGU FYN Nordfyn: 
På FGU FYN Nordfyn er der særligt to emner, der fylder lige nu. 

Det første er Corona-situationen. Vi er meget opmærksomme på at have kontakt med eleverne 
dagligt, og vi gør alt, hvad vi kan for at koordinere med vores eksterne samarbejdspartnere samt 
internt mellem hinanden for at sikre, at eleverne har den bedst mulige trivsel og progression i de-
res læring. Desuden koordinerer vi oprydning og rengøring i forhold til opstart, så vi kan over-
holde myndighedernes retningslinjer. Vi glæder os til at få eleverne tilbage! 

Det andet er vores kommende sammenlægning af de to skoler på matriklen i Søndersø. Vi glæ-
der os til, at vi skal være sammen og til at få opbygget en ny, fælles FGU FYN Nordfyn kultur. Vi 
glæder os også til at få alle vores kollegaer i samme hus. Sammen kan vi meget mere for og 
med vores elever. 

 
FGU FYN Nyborg: 
Ombygning: 
Lejekontrakten i Korsgade er opsagt med virkning fra 1. oktober 2020. Albert vil fungere som 
kontaktperson/projektleder og samler alle trådene. Der har været møde med Kents storkøkken, 
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Julstrøm entreprise, Albert Pedersen og Lone D. Rasmussen. Der er bestilt brandsyn og arran-
geret møde med en certificeret rådgiver som vil gennemgå konstruktionerne vedr. statik, brand 
og byggetilladelse ved denne ombygning. Når disse formaliteterne er klar, ser det ud til at om-
bygningen kan gå i gang om 1-2 uger. 

Coronatiden: 
Eleverne er i fuld gang med undervisning og det fungerer rigtig godt. Lærerne underviser via. te-
ams, Messenger, Facebook, google drev og praksis online. Vejlederne gør et stort arbejde i at 
sørge for den daglige kontakt og snak om, hvad der bøvler og hvad der fungerer, samt fungere 
som hjælpelærer i videoundervisning til de elever, der har brug for støtte eller hjælp. Der er gan-
ske få elever vi ikke har den daglig kontakt til. KUI er med i dette samarbejde.  

Musisk kunstnerisk produktion: 
Vi har lavet plads på 2. sal til musik, det er dog en udfordring, at de ikke kan lave samspil. Dette 
tilgodeses ved at de laver projektuger med samspil f.eks. i Marslev eller andre egnede steder i 
lokalområdet i Nyborg.  
 
FGU FYN Odense: 
I en anderledes tid pga. covid-19, hvor elever og medarbejdere er sendt hjem for at arbejde 
hjemmefra, skal der stadigvæk passes dyr og de sæsonbestemte arbejdsopgaver med dyr skal 
varetages. Kompetente og fleksible medarbejdere løser på bedste vis den opgave samtidig med, 
at de arbejder under de sundhedsmæssige foreskrevne retningslinjer. Dyrene bliver passet for-
svarligt og folkene på Fyns Laksefisk har sat fisk ud i de fynske og Sjællandske vandløb, som de 
plejer i april måned. På den måde yder alle deres til, at hjulene kører rundt og vi er klar til at åbne 
op, når der forhåbentlig snart gives grønt lys for en genåbning af skolen. 

De syv team underviser online på mange forskellige måder og har kontakt med de enkelte ele-
ver. Der er stor kreativitet i undervisningen og samtalerne. Mange ansatte erfarer, at vi får meto-
der, som også kan anvendes, når vi kommer tilbage. Teamsmøder med teamene viser, at spar-
ring og teamtrivsel også kan foregå online. Samtidig glæder elever og ansatte sig til at mødes 
fysisk om end på en Corona måde.  
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tager orienteringen fra skolerne til efterretning. 
 

10) Punkter til orientering v. Gitte 
 
Skift af elevregistreringssystem fra UDDATA+ til FGU-planer 
Siden d. 1. august 2019 er der blevet arbejdet hårdt på at få elevregistreringssystemet UDDATA+ 
i drift. Der har været og er stadig store udfordringer med at få UDDATA+ til at fungere optimalt og 
effektivt i institutionen.  
 
Det er nu 8 måneder siden, vi startede FGU FYN og vi er langt fra tilfredse med UDDATA+ samt 
det, at vi bruger uforholdsmæssigt mange administrative ressourcer på arbejdet og alligevel sta-
dig har mange fejl.  
 
Vi oplever stadig at udbetale skoleydelse fejlagtigt og har svært ved at levere valide data til 
Børne og Undervisningsministeriet. Vi har derfor, på ledermødet d. 14/4-20, besluttet, at vi vil 
overgå til Fguplaner pr. d. 1. august 2020. Da vi har 9 måneders opsigelse hos UDDATA+/IST vil 
det betyde, at FGU FYN vil få IT-udgifter til både Fguplaner og UDDATA+ i en periode. 

Den ekstra udgift vi får i 2020, vil være kr. 227.077,08 og i 2021 kr. 70.961,59. Derudover vil vi få 
en etableringsudgift i 2020 på 428.000 til Fguplaner.  

Der er ansøgt om tilpasningsmidler til ovenstående merudgifter. 
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Opsigelser 
Vi har nu gennemført den 3. opsigelsesrunde, hvor 3 ledere og 8 medarbejdere er opsagt. De 3 
ledere er fritstillet. Leder rokaden sker i denne uge.  

Sårbare unge 
De 27 FGU-institutioner får 14. mio. kr. til de sårbare unge.  

Corona 
Der er bevilliget 3 mio. kr. til rengøring i uddannelsesinstitutioner.  

Tilpasningsmidler 2020 
Der er søgt om tilpasningsmidler. Vi har i alt søgt om 26. mio. kr. Vi får formentligt i bedste fald 2 
- 4 mio. kr., da vi er en velkonsolideret organisation. 

Konklusion: 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

11) Eventuelt. 
Intet til punktet. 
 
 
 
 
 
 


