
Vedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse 

Vedtægt for 

FGU-FYN, Forberedende Grunduddannelse, Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Odense

I medfør af§ 2, stk. 3, og § 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse 
har den første bestyrelse fastsat følgende vedtægt med regler om institutionens styrelses m.m., som supplerer 
reglerne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse: 

Kapitel 1: Navn og hjemsted 

(Følgende regel supplerer reglerne i lovens § 2) 

§ 1. Institutionens navn er FGU-FYN, Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Odense.

Institutionen har hjemsted i Odense, der er godkendt efter lovens§ 59, stk. 1, 2. pkt., og er omfattet af lov om 
institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Institutionen har følgende dækningsområde, som er godkendt efter lovens§ 59, stk. 1, 2. pkt.: Assens, 
Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Odense. 

Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens§ 59, stk. 1, 2. 
pkt.: 

Odense: Falen 200, 5250 Odense SV 
Assens: Lergyden 38, 5492 Vissenbjerg og Fredensvej 25, 5620 Glamsbjerg 
Kerteminde: Marslev Byvej 35, 5290 Marslev 
Nordfyn: Ørkebyvej 11, 5450 Otterup og Odensevej 55, 5471 SØndersø 

Institutionens CVR-nummer er 39815842. 

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 

(Følgende regler supplerer reglerne i lovens §§ 11-16) 

§ 2. Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer heraf 1 medlem uden stemmeret. Medlemmer med
stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således, at følgende i institutionens dækningsområde udpeger 
udefrakommende medlemmer af bestyrelsen: 

1) Kommunalbestyrelserne i Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde - et medlem hver.
2) Fagbevægelsens Hovedorganisation med to medlemmer.
3) Dansk Industri med et medlem.
4) Dansk Byggeri med et medlem.
5) Bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter

lov om erhvervsuddannelser - Danske Erhvervsskoler og gymnasier med et medlem.

Ingen medlemmer udpeges ved selvsupplering. 

2) Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4.
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