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Referat: Bestyrelsesmøde  
Onsdag d. 23. september 2020 kl. 12.00 – 16.30   
 
Mødet afholdes Falen 200, 5250 Odense SV. 
Der vil blive serveret en let frokost i starten af mødet. 
 
 
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  
John Skov-Hansen, hansenjohnskov@gmail.com 
Jutta L. Nielsen, Byrådsmedlem, Kerteminde Kommune, pol-jln@kerteminde.dk  
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk 
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget) 
Kim Valbjørn, TR – suppleant for Johannes Ingwersen. 
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk 
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent)  
 
Afbud:  
Johannes Ingwersen, TR, FGU FYN, Odense, jin@fgufyn.dk 
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com  
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Afstedkommet af John Skov Hansens indledende bemærkninger, var der enighed om at bestyrel-
sens medlemmer hver især kan få punkter på dagsordenen, når disse er fremsendt til bestyrel-
sesformanden i god tid inden et bestyrelsesmøde. Ved tvivl om, og konkretisering af et sådant 
ønsket punkt, drøftes dette med formanden. 

Dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

2) Orientering fra formanden. 
Formanden orienterede om diverse I forbindelse med pressedækning af sager. 
 

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
Intet til punktet. 
 

4) Økonomi 
Halvårsregnskab pr. 30/6-20 samt estimat 2020. 
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
Bilag er vedhæftet dagsorden. 
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Drøftelse: 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

5) Udkast til budget 2021 – skal godkendes endeligt i december 2020. 
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
Bilag er vedhæftet dagsorden. 
 
Drøftelse: 
På baggrund af de estimerede lave elevtal på EGU-sporet var bestyrelsen enige i, at der frem-
over skal besættes flere EGU-pladser og at samarbejdet med erhvervsskolerne i forbindelse her-
med styrkes. 

På PGU-sporet ønskes kombinationsforløbene på erhvervsskolerne ligeledes styrket.  
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
6) Status på elevtal pr. 15. september 2020 

 

Spor 
okt-

19 
nov-

19 
dec-

19 jan-20 
feb-

20 
mar-

20 
apr-

20 
maj-

20 
jun-

20 jul-20 
aug-

20 
sep-

20 
AGU 233 227 229 274 283 293 288 281 281 236 216 223 
PGU 383 383 420 426 416 433 425 440 433 394 428 486 
F-EGU 0 0 1 5 9 12 7 10 16 22 25 32 
Basis 92 106 52 21 18 13 17 13 10 67 50 7 
PS-
fors 79 74 66 48 43 34 36 23 21 9 7 1 
EGU 
gl 123 123 122 121 115 111 104 99 100 91 86 67 
KUU 74 74 70 45 45 44 41 41 41 2 2 2 
Total 984 987 960 940 929 940 918 907 902 821 814 818 

 

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: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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7) Til-/afgang personale i perioden d. 1/7 – 30/9-20 
Oversigt er vedhæftet dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønsker at få et overblik tilbage fra d.1/8-19. 
 
 

8) Bygningsmassen ved Gitte Lykkehus – lukket punkt. 
Oplæg i forhold til de enkelte skoler. 
Bilag er vedhæftet. 
 

Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsens beslutning er skrevet ind i bilag til punktet. 
 

9) Fagtemaer 
Hvilke fagtemaer skal og bør vi have set i lyset af efterspørgsel på arbejdsmarked. 
Der er lavet en analyse af alle fem skolers fagtemaer. Bilag er vedhæftet. 
 
Udbud af fagtemaer pr. 1. januar 2021 skal drøftes. 
 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsens beslutning er skrevet ind i bilag til punktet. 
 

10) Mediestrategi  
Indledende drøftelse. 
Bilag er vedhæftet. 
 
Drøftelse 
Rektor gennemgik mediestrategien. 
FGU FYN har ikke været meget i medierne. Kunsten er at være autentisk i formidlingen til pres-
sen. 
 
Strategien er, at det er udelukkende rektor og skolelederne, der kommunikere med pressen. Til-
lidsrepræsentanterne bør, sammen med rektor, aftale, hvem der udtaler sig til pressen.  
På nuværende tidspunkt er det Albert Pedersen, som er talsmand i forhold til pressen for tillidsre-
præsentanterne/ medarbejderne. 
 
Det er vigtigt, at FGU FYN er synlig og medierne skal helst kunne bruges noget mere og der bør 
være en fremtidig strategi for det. 
 
Der er nedsat en kommunikationsgruppen med repræsentanter for alle skoler. Det er skoleleder 
Vibeke N. Mouridsen, der har været tovholder på processen i forhold til mediestrategien og kom-
munikation. Eleverne har været ind over i forhold til billederne. 
Mediestrategien skal på ledermøde d. 29/9-20. 
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Konklusion 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

11) Nyt fra skolerne 
 
FGU FYN Assens: 
Vi har d.d. 94 FGU-elever, 2 STU-elever og 2-KUU. Der starter 3 FGU-elever mandag d. 21. sep-
tember. 

Sammenlægning af de to afdelinger: 
Vi har fået en god opstart. De to fagtemaer Kommunikation og Medie samt Handel og Kundeser-
vice er blevet etableret og kommet godt i gang. Fagtemaet Handel og Kundeservice mangler 
plads, men vi forsøger at løse det ved opstilling af en pavillon. 
Handel og Kundeservice og Mad og Ernæring afsluttede et helhedsorienteret forløb med et 
Åbent Hus d. 5. september. Vi havde 125 besøgende (eleverne talte alle grundet Coronaen)  
 
FGU FYN, Assens afd., Vissenbjerg: 
Skolen er solgt med overtagelse 1. oktober 2020. Vi har haft en rigtig god proces omkring salget 
og er i god i dialog med køber. Vi har flyttet det inventar og andet, som vi skal have til Glams-
bjerg. FGU FYN Nyborg har fået det, de kunne bruge og det resterende er kommet til FGU FYN 
Kerteminde. 
 
Corona: 
Vi har heldigvis ikke haft Coronasmittede. Vi har planen klar, hvis det sker.  
 
FGU FYN Kerteminde:  
FGU FYN Kerteminde er kommet godt i gang efter ferien. Vi har oplevet en jævn stigning af elev-
tilgang, således vi nu nærmer os 100 elever. Vi forventer, at tendensen forsætter hen over ef-
terår, men nok med lidt faldende optag.  

Fagtemaet Musisk og kunstnerisk produktion havde desværre 4 elever, som blev testet positiv for 
Covid19. Situationen blev håndteret efter rådgivning fra Styrelsen for patientsikkerhed og bered-
skabet i Kerteminde kommune.  

Den 3. og 4. september havde vi besøg af alle landets rektor og direktør på vores skole. En god 
mulighed for at vise vores skole frem og høre lidt om, hvorledes det går på andre skoler rundt 
omkring i landet. Det er bestemt mit indtryk, at FGU FYN og FGU FYN Kerteminde er på om-
gangshøjde med de fleste andre skoler i Danmark.  

 
FGU FYN Nordfyn: 
På FGU FYN Nordfyn er det særligt sammenlægningen af skolens to matrikler, der fylder lige nu. 
Eleverne har taget godt imod sammenlægningen, og skolen i Søndersø summer af liv. Der er 
fyldt godt op på alle skolens kvadratmeter. Vi har måttet leje pavilloner for at få plads til alle. 
Også skolens medarbejdere har taget godt imod forandringerne, der følger i kølvandet på sam-
menlægningen. De nye teams er godt i gang med deres samarbejde, og alle har fokus på at blive 
dygtigere til helhedsorienteret undervisning og at implementere ordblindevenlig undervisning. Vi 
har stadig en udfordring med de af vores elever, der kommer fra den østlige del af kommunen, 
idet deres bus først er fremme kl. ca. 8.20. Vi har kontaktet kommunen, som har lovet at se på 
sagen. Vores store ønske er, at også disse elever kan komme på skolen fra kl. 8.00. 

 
Corona fylder ganske meget i vores hverdag. Der sprittes af og vaskes hænder konstant, vi har 
ekstern rengøring, vi har lejet toiletvogne, og vi spiser stadig i hold. Alle gør deres bedste for at 
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holde afstand og vise hensyn. Vi har haft flere, der er blevet testet, men vi har heldigvis ikke væ-
ret ramt siden sommerferien. 
 
D. 27. august afholdt vi vores årlige atletikdag. Det er en længere tradition fra skolen i Søndersø, 
hvor alle elever og medarbejdere sammen tager på atletikstadion. Her er der instruktion fra er-
farne frivillige, og elever og medarbejdere konkurrerer mod hinanden i såvel udfordrende som 
nemmere discipliner. Det var en fantastisk dag, hvor vi blev rystet sammen, hvor vi dyrkede mo-
tion i forskellige tempi, og der blev grinet og pjattet. Det er helt sikkert en god måde at starte sko-
leåret på. 
 
D. 13. august afholdt FGU FYN konstituerende elevrådsmøde. Alle hold på nær 1 har sendt elev-
rådsrepræsentanter, og langt de fleste har desuden suppleanter. Der var kampvalg til formands-
posten, hvor 4 dedikerede elever stillede op. Ved anden afstemningsrunde stod det klart, at Ras-
mus fra KOM ville blive formand og Jeppe fra OOS næstformand. Begge aftalte på stedet at ar-
bejde som et team og hjælpe hinanden, idet de havde hver deres styrker. Stoltere skoleleder er 
næppe set! 
 
Vi er godt i gang med kompetenceudviklingen. Flere faglærere er gået i gang med at udvikle læ-
ringsdesign sammen med læringskonsulenten. Flere almenlærere er gået i gang med samme 
øvelse via deres kompetenceudvikling på primært UCL. Alle er enige om, at læringsdesignet er 
og bliver vigtigt i vores professionelle arbejde med elevernes læring. Desuden er vi godt i gang 
med aktionslæring på skolen. Vores faglærere og almenlærere deltager i fælles aktioner, vejle-
derne har aktioner, og vores OBU-underviser deltager i aktioner med alle faggrupper. Aktionerne 
skal primært understøtte vores egen læring om den helhedsorienterede tilgang, så vi også her 
kommer til at levere på FGU-ambitionerne. 
 
FGU FYN Nyborg: 
Vi har haft samarbejdsmøde med Nyborg kommune. De havde opklarende spørgsmål og der bli-
ver lavet en aftalekontrakt mellem FGU og KUI. Marianne Stentebjerg bekræftede at Nyborg 
kommune gerne vil FGU og at elevtallet vedbliver det niveau, som der er nu. Ros fra Gitte Lille-
mose, vejlederne er meget glade for samarbejdet og beskriver os som fleksible og de ser vi har 
en meget anerkende tilgang til elever.   

Vi har ansat en faglærer på handle og kundeservice med tiltrædelse 1. oktober. Hun er butiksud-
dannet og er samtidig læreruddannet. Hendes fokus er at få lavet autentisk læringsmiljø, hvor de 
kan øve sig. 

Elevråd er velfungerer og der er indgået et samarbejde med modstrøm.  

Institutionens læringskonsulenter er involveret i arbejdet med tydelige læringsmål. Alle fagtemaer 
er godt i gang med at beskrive læringsdesignet og de fleste fagtemaer er klar til at implementere 
det til eleverne, så vi kan dokumentere eleverne progression i forløbsplanen. 

Vi har annulleret opsigelsen af lejemålet i Krosgade, da der fortsat er brug for et køkken i Nyborg.   

Der er en stor elevtilgang i Nyborg og fagtemaerne er ved at være fyldt. Grundet pladsmangel på 
Nørrevoldgade henvises elever til Kerteminde og Odense. 
 
FGU FYN Odense: 
Det har været godt for elever og medarbejdere at starte op efter ferien. De nye elever er blevet 
introduceret og er nu godt i gang.  
Der har været mange forløbs- og vejledningssamtaler. Der har været behov for øget samarbejde 
med UUO om forløbet for en gruppe af de gamle elever efter en hård tid med Corona. Nogle har 
fået kontrakter, andre skærpet opmærksomhed og nogle igen har måtte udskrives pga. mang-
lende fremmøde, motivation og vilkår til at kunne gå på FGU. 
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Ordblindevenligt undervisningsmiljø 

Også på FGU FYN Odense er der en stor andel ordblinde (ca. hver fjerde elev er ordblind), samt 
unge med læse-skrive vanskeligheder. Vi har en gruppe af medarbejdere, der er ordblindeunder-
visere. UCL kører et kompetence- og udviklingsprojekt om ordblindevenligt undervisningsmiljø og 
det er meget, meget givtigt for OBU-lærere, ledere og for skolen. Vi har mange ambitioner på 
området og håber, vi i løbet af 1-2 år kan have en fuld ordblindevenlig undervisning på skolen. 
Grunden til det ikke sker nu, er, at det kræver kompetenceudvikling af alle ansatte og en organi-
sering, som kan give vilkår til det, og ressourcer bl.a. til udredning af læse- og skrivevanskelighe-
der.  
 
Service og transport 
Fagtemaet Service og transport har fin tilgang til holdet, også fra de andre skoler.  De unge trives 
med at være på SDE to dage om ugen, hvor de modtager den mere fagspecifikke undervisning 
på både teoretisk og praktisk plan. Yderligere er det inspirerende for de unge at færdes på en  
ungdomsuddannelse, hvor de kan spejle sig i tidligere FGU-elever/andre elever, der er i gang 
med en ungdomsuddannelse.  
For at inspirere og oplyse de unge har der været to virksomhedsbesøg, et Roadshow, samt be-
søg af en ung rollemodel, der har færdiggjort en EGU indenfor lagerområdet. Der er planlagt indi-
viduelle praktikforløb hen over efteråret i et godt samarbejde med erhvervslivet. Samt kollektiv 
vejledning i samspil med dansklærer.  

Handel og kundeservice 
Fagtemaet Handel og kundeservice er blevet justeret og har nu to PGU-linjer. En butikslinje på 
skolen og en linje i Bilka. Rigtig mange og forskellige unge profiterer af indholdet, metoder og mil-
jøet. Koblingen mellem teori og praksis er givende, det giver sig til udtryk når vi f.eks. skal udvikle 
skolens nye kiosk for skolens øvrige elever. Eleverne lærer om afsætning, kundeservice og mar-
keting med både hoved og hænder. På Bilka-linjen gennemføres undervisningen tre dage om 
ugen i Bilka. Eleverne har den praktiske del i den afdeling, som harmoner med elevens plan. 
Bilka-linjen er et søster-projekt, til det der kørers i Randers af FGU Østjylland. 
 
Engagement og trivsel 
Det er overordnet en meget engageret og kompetent medarbejdergruppe på FGU FYN Odense. 
Desværre er der en stor gruppe af ansatte, hvor arbejdspresset er for stort. Det tager vi hånd om 
og arbejder med på skoleplan og i harmoni med institutionen. 
 
Drøftelse: 
Gitte orienterede fra besøg fra Arbejdstilsynet samt om handlingsforløb. 
FGU FYN tilbyder psykologisk rådgivning via Falck Healthcare. 
 
Konklusion: 
Integreret i drøftelserne var bestyrelsen enige i at personalesager ikke kommenteres i pressen. 
 
På forespørgsel oplyste rektor, at lokalplansaflysningen for grøn zoo i Kerteminde var begrundet i 
for høje personaleomkostninger. 
Bestyrelsen understregede, at lokalplaners igangsætning og aflysning er et bestyrelsesanlig-
gende. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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12) Punkter til orientering v. Gitte 
Ændring af Institutionsudviklingskontrakten. 

Orientering fra UVM om frit valg af studieadministrative systemer. 
Hidtil har kun Uddata+ været omfattet af en systemrevisionserklæring, der har dækket forbed-
rende grunduddannelse, men fra 21. august 2021 har Fguplaner fået en betinget godkendelse. 
FGU-institutioner kan dermed tage Fguplaner i anvendelse. 
 
Marslev Byvej 33 har skolen købt den ligger lige ved siden af parkeringspladsen. Det er under-
søgt, at den kan rives ned for 45.000 kr. Det vil vi anbefale. Grunden er relativ lille og fagtemaet 
skovbrug, jordbrug og fiskeri vil gerne bruge den til at have et drivhus, frugttræer og dyrkning af 
grøntsager. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde.  

Referencegruppe til evaluerings- og følgeforskningsprogrammet  
STUK nedsætter en referencegruppe til evaluerings- og følgeforskningsprogrammet med det 
overordnede formål at kvalificere tilrettelæggelse og resultater af programmet. Fra tidligere evalu-
erings- og følgeforskningsprogrammer på andre områder og i forbindelse med større undersøgel-
ser har STUK særdeles gode erfaringer med at involvere en referencegruppe, der kan fungere 
som dialogpartner for både STUK og ekstern leverandør. Erfaringen er, at kvaliteten af outcome 
af projekter og analyser højnes gennem dialog med en referencegruppe, og at produkter kan 
opnå større sandsynlighed for at blive omsat i praksis og derved komme fagprofessionelle i den 
pågældende sektor til gode. 
Det er rektor Gitte Lykkehus, der træder ind i referencegruppen. 
 
Rektor Gitte Lykkehus træder ligeledes ind i institutionsudvalget, i regi af rektor og direktørkolle-
giet under FGU Danmark.  

Der afholdes generalforsamling i FGU Danmark d. 7/10-20. Der opfordres til fælles koordineret 
tilmelding, når sådanne arrangementer meldes ud. 
 
Drøftelse: 
  
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

13) Eventuelt. 
Intet til punktet. 
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Underskriftsblad – referat af FGU-bestyrelsesmøde d. 23. september 2020.  
 
 
 
Godkendt pr. mail   Godkendt pr. mail 

_________________________________ ___________________________________ 
Mogens Mulle Johansen   Helle Nielsen     

 

Godkendt pr. mail   Godkendt pr. mail 

__________________________________ ____________________________________ 
Morten Andersen   John Skov Hansen 
 

 

Godkendt pr. mail   Godkendt pr. mail 

___________________________________ ____________________________________ 
Micheal Eskamp Witek   Jutta L. Nielsen    

 

Afbud    Godkendt pr. mail 

                                ____________________ ____________________________________       
Sonja M. Jensen   Lars H. Hansen 
 
 

Afbud    Godkendt pr. mail 

_____________________________________ ____________________________________ 
Hans Møller    Lars Bregnehøj   
  

 

Godkendt pr. mail   Afbud 

_____________________________________ ____________________________________ 
Albert Pedersen   Johannes Ingwersen  
 

 
 

 


