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Referat: Bestyrelsesmøde  
Torsdag d. 10. december 2020 kl. 12.00 – 15.00.   
 
Mødet blev afholdt via Teams og afsluttede kl. 15.35 
 
 
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  
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk 
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com  
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 
 

 
Dagsorden 
 

1) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2) Præsentation af Digitaliseringsstrategien ved Kristian Stagis, Edura. 
Kristian Stagis orienterede om processen i forbindelse med udarbejdelse af Digitaliseringsstrate-
gien. Gitte Lykkehus orienterede om de tiltag, der er sat i gang på nuværende tidspunkt. 
 
 

3) Orientering fra formanden. 

Formanden har modtaget mail fra John Skov Hansen vedr. nye punkter til dagsorden. Punkterne 

bliver ikke behandlet som selvstændige punkter, men vil blive besvaret under de respektive 

punkter. 

 

Formanden opfordrede til at beslutningen fra bestyrelsesmødet d. 23/9-20 efterleves: 

Bestyrelsen var enige om, at bestyrelsens medlemmer hver især kan få punkter på dagsordenen, 

når disse er fremsendt til bestyrelsesformanden i god tid inden et bestyrelsesmøde. Ved tvivl om, 

og konkretisering af et sådant ønsket punkt, drøftes dette med formanden. 

 

Der henstilles til at punkter til dagsorden fremsendes direkte til formanden inden forretningsud-

valgsmødet, da det er her dagsorden til bestyrelsesmødet kvalificeres. 

 

Til forberedende grunduddannelse (FGU) afsættes der 60 mio. kr. i 2021 til et ekstraordinært løft 
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af tilpasningsmidlerne. Det ekstraordinære løft skal være med til at sikre de bedst mulige rammer 

om de nye institutioner og skal anvendes til at investere yderligere i tilpasningen af bygninger og 

lokaler. Dertil afsættes 30 mio. kr. årligt i 2021-2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og 

de pædagogiske rammer på de nye institutioner.  

Der er herudover fortsat 30 mio. kr. tilbage af tilpasningsmidler for i år. 

 

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
Lars H. Hansen orienterede om henvendelse sig til Kerteminde Kommune. Der er dialog i gang 
med kommunen. Der er en seriøs køber til ejendommen. 
 

5) Økonomi  
Kvartalsregnskab pr. 30/9-20 samt estimat 2020. 
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
Bilag eftersendes. 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: Bestyrelsen tog gennemgangen til orientering. 
 
 

6) Godkendelse af budget 2021  
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
Bilag er vedhæftet dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: Bestyrelsen besluttede, at budgettet behandles igen på bestyrelsesmødet d. 4/2-21, 
hvor bestyrelsen skal godkende budget 2021. 
 

 
7) Status på elevtal pr. 16. september 2020 

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 

• PS-for: Gamle produktionsskoleelever (afløb) 

• EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb) 

• KUU: Kombineret Ungdomsuddannelse (afløb) 
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Drøftelse: 
Der blev redegjort for på mødet, at det ikke er muligt at trække elevtal fordelt på fagtemaer pr. 
skole tilbage i tiden for månederne juni, august og september 2020. Systemet kan kun udskrive 
pr. d.d. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

8) Til-/afgang personale i perioden d. 1/10 – 30/11-20 
Oversigt er vedhæftet dagsorden. 
 
Drøftelse: 
John Skov Hansen efterlyser stadig til- og afgange tilbage fra d. 1/8-19. 
 
Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

9) Bygningsmassen – orientering ved Gitte Lykkehus – lukket punkt. 
 
 

10) Fagtemaer – lukket punkt. 
 

11) Vedtægter – orientering samt godkendelse af vedtægtsændring. 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med uddannelsesinstitutioners vedtægter, her-
under vedtægterne for institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU). Styrelsen fører år-
ligt et tematisk tilsyn. I 2020 føres tilsyn med overholdelse af offentliggørelseskravet for alle FGU-
institutioner. Derudover har styrelsen helt overordnet gennemgået FGU-institutionernes offentlig-
gjorte vedtægter for uregelmæssigheder i indholdet.  
 
Tilsynet i 2020: 
Styrelsens tilsyn med overholdelse af offentliggørelseskravet har vist følgende:  

• Ingen af institutionerne har overholdt offentliggørelseskravet. Institutionerne har således ikke 
påført datoen for offentliggørelsen og datoen for ministerens fastsættelse eller godkendelse 
af vedtægten. 

• 4 institutioner har ikke offentliggjort institutionens vedtægt.  

• 2 institutioner har endnu ikke ændret fra den midlertidige vedtægt til en vedtægt vedtaget af 
bestyrelsen.  

 
Bestyrelsen skal godkende vedtægten, da der er ændret i forhold til sammenlægningen af matrik-
ler i Assens og Nordfyn samt rækkefølgen på kommunerne. Ændringerne er skrevet ind i ved-
tægten med rødt. 
 
Drøftelse: 
Konklusion: Bestyrelsen godkendte, uden yderligere bemærkninger, den ændrede vedtægt. 
 

12) Nyt fra skolerne 
 
FGU FYN Assens: 
Alle glæder sig utrolig meget til at komme i gang med de nye lokaler på Fredensvej 38. Det er 
arrangeret, hvordan vi sammen med eleverne kan klargøre bygningen til to fagtemaer Industri og 
Byg og Bolig. Faglærerne er i gang med at sætte læringsmål for eleverne i forhold til processen.  
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Elever: 
I løbet af de sidste måneder er flere af vores elever kommet i arbejde. Desværre er der også 
nogle der er stoppet af personlige årsager eller fraflyttet området. Vi har gode samarbejdspart-
nere i bl.a.  SSP, Misbrugscentret, Sundhedskonsulenterne og PPR, som hjælper med elevernes 
udfordringer. Vi har en fast kontaktperson de fire steder. Vi er ligeledes også i en god dialog med  
 
KUI omkring fastholdelse af de unge, der har personlige udfordringer. KUI er generelt også me-
get åben overfor forlængelser af elevernes ophold, hvis de kan se en progression i deres forløb. 
 
Læringsdesign: 
Mad og Ernæring samt Kommunikation og Medie har et færdigt læringsdesign for deres fagom-
råde og er nu i gang med at implementere det. De øvrige fagtemaer er i fuld gang med deres læ-
ringsdesign. Med et færdigt læringsdesign har vi de bedste muligheder for at tydeliggøre elever-
nes progression. 
 
Trods udfordringer og Corona oplever jeg en god stemning og vilje til handling blandt medarbej-
derne. 
 
 
FGU FYN Kerteminde:  
På FGU FYN Kerteminde oplever vi en stigende fælleshed og fælles forståelse for retningen for 
vores skole. De positive oplevelser sætter spor og både elever og lærer udvikles.  
 
Corona pandemien stiller stadig store krav til opdeling af undervisning, holde afstand, test hvis 
man oplever symptomer osv. Vi glæder os til vaccinen og en ”rigtig” skoledag med fællesskab, 
venskaber og læringsmiljøer på tværs.  
 
Vores tilpasning af fagtemaerne fylder en del, og vi er i en proces med afvikling af skolens fag-
tema Medie og Kommunikation samtidig med at vi har igangsat opstarten af fagtemaet Miljø og 
Genbrug. Vi er ligeledes i en proces med FGU FYN Nyborg omkring overflytning af fagtemaet 
Musik. 
 
Skolen har siden sommer været en del af et kompetenceforløb med SSP Odense om Det Posi-
tive Kulturmøde. Et meget spændende forløb som skal forberede vores ansatte på forskellighe-
derne hos vores elever. Alle har ret til et godt miljø, som man kan udvikle sig i.  
 
I uge 41 var hele skolen med i projekt ”Sundhedsugen”. Alle fagtemaer, lærer og elever deltog i 
en lang række undervisningsforløb. Der blev skabt ”kager for en sag” som TV2 filmede og viste 
på TV, alle elever deltog i udvikling af en sang, analyse af elevernes fysiske muligheder/be-
grænsninger mm. 
 
December er prøvemåned for flere af skolens elever. Prøveforberedelserne er godt i gang og vi 
gør os mange gode erfaringer.  
 
I dag den 1. december mødte flere lærer tidligere på skolen og blev udklædt som julemand. Kl. 
7.45 stod julemanden klar med morgenhygge, pebernødder og velkomst. Julen er også en del af 
det positive kulturmøde.  
 
FGU FYN Nordfyn: 
På Nordfyn har det været en turbulent tid, der er pt. 125 elever. Der arbejdes målrettet på at lyk-
kes med eleverne. Der er et velfungerende elevråd. Der sættes flere initiativer i gang for at støtte 
elever, der har brug for et ordblindevenligt miljø. Der har siden sommer været gennemført 39 er-
hvervstræningsforløb og 55 elever har været i kombinationsforløb. Der har ingen Corona smitte 
været på skolen siden sommer. Se endvidere medsendte nyhedsbrev.  
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FGU FYN Nyborg: 

Året er ved at rende ud og første prøveperiode er her. I Nyborg har 3 elever har været oppe i 

prøve i dansk og fået 4, 4 og 7, i næste uge venter matematik og PASE. Derud over er der udslu-

ser 12 elever til videre uddannelse. 

Faglæreren på turisme, kultur og fritid har fået nyt job og vi har valgt at samlæse Medie og kom-

munikation og Turisme, kultur og fritid i en periode, indtil vi ser, hvor stort elevoptaget bliver her i 

januar. Der er planlagt et større projekt, hvor begge fagtemaers fagbilag indgår.  

Elevrådet er velfungerer og sammen med Modstrøm, har de gang i flere tiltag.  Elevrådsforman-

den er valgt ind i ungerådet i Nyborg.  

Fagtemaet Omsorg og sundhed i Nyborg arbejder sammen med UCL i forskningsprojekt om un-
geperspektiver. Fra august og projektet afsluttes her til årsskiftet.  En forsker deltager og obser-
vere undervisningen tre dage om ugen samt laver interview med eleverne.  
De vil undersøge, hvordan FGU organiserer læringsfællesskaber og uddannelsesbetingelser, der 
både kvalificerer ungegruppen til videre uddannelse og/eller arbejde og styrker deres udvikling af 
personlig agens og rådighed over egne livsmuligheder? 

 
Institutionens læringskonsulenter er involveret i arbejdet med tydelige læringsmål. Alle fagtemaer 

er godt i gang med at beskrive læringsdesignet og de fleste fagtemaer har implementer det i un-

dervisningen, så vi derved kan dokumentere eleverne progression. 

Til årsskiftet flytter vi fagtemaet Musisk kunstnerisk produktion til FGU FYN Kerteminde. De ele-

ver, der ønsker områderne, flytter til FGU FYN Kerteminde, hvor fagtemaet er bedre etableret og 

hvor der er plads til alle eleverne. Her i december er der lavet en blid overgang, hvor elever er på 

besøg hver torsdag sammen med den musiklærer fra Nyborg, som følger med til Kerteminde. 

 
FGU FYN Odense: 
Møde med UUO 
Vejlederne og Vibeke har haft møde med de fire UUO-vejledere, der er på skolen samt deres le-
der. Det blev et onlinemøde, hvor vi bl.a. drøftede opfølgningsmøder og hvordan vi begge parter 
kan kvalificere disse møder. Opfølgningsmøder har til formål at følge op på elevens mål og ju-
stere i uddannelsesplanen, hvis der viser sig behov for det. Det er en stor gevinst for vores ele-
ver, at UUO er på skolen og vi let og smidigt kan holde møder med UUO. UUO følger godt med i 
skolen og skoleformens etablering. Vi oplever stor respekt og velvilje til at møde eleven, hvor ele-
ven er med vilkår af meget forskellig art og hvor der er behov for kontrakter, kreative løsninger og 
justering af uddannelsesplan. 
 
Besøg af Gitte 
I november og december er Gitte på besøg i de 7 team. En time sidst på dagen, hvor teamene 
fortæller Gitte om elevgruppen, undervisningen, progressionen såvel fagligt, personligt og socialt, 
elementerne i elevernes forløb og det særlige ved teamet og fagtemaerne – succeser og udfor-
dringer. Pt. har Gitte været på besøg i to team og det er meget givende for team og skole. Mini-
mum nærmeste leder er med ved besøgende.  
 
Corona 
Coronasmitten er desværre kommet tættere på skolen, idet vi har haft både lærere og elever, der 
har været smittet. Grupper fra skolen af ansatte og elever har derfor været hjemme, blevet testet 
og gået i skole online. Da vi aldrig ved hvornår og hvem det rammer, er vi nu gearet til altid at 
kunne arbejde online. En trist årsag til at vi nu også er omstillingsparate i forhold til hjemmear-
bejde og online undervisning, online samtaler og online møder. 
 



 
 

Side 6 af 7 
 

Skemaer 2021 planlægning 
Vi har fra 1. januar 2021 ændret lidt i vores struktur. Vi har organiseret os i Klynger. Det betyder, 
at vi bedre kan udnytte lærertimerne og have større hold. Dog har nogle af vores lokaler en fysisk 
begrænsning på antallet af elever. Vi har 3 klynger, hvoraf den største har ca. 140 elever og de 
to andre lidt færre. Hver klynge skal så klare alle fag med de tilknyttede lærerkræfter, hver klynge 
er tildelt. Det betyder, at vi kan fastholde nærhedsprincippet geografisk, så ikke eleverne skal gå 
for meget fra bygning til bygning og ikke mindst værne om de vigtige lærer-elev relationer.  
Klynge fællesskaberne betyder også, at lærerressourcerne udnyttes optimalt. Vi har lagt skema-
erne således, at den læse/skrivevenlige undervisning bliver sat i proces og skal ende med at 
være fuldt integreret i undervisningen, ligesom der i organiseringen er mere plads til at få læst 
SPS timer (socialpædagogiske støttetimer). Den traditionelle ordblindeundervisning vil blive er-
stattet af korte én-dagskurser, for efterfølgende at blive tilgodeset i den læse/skrivevenlige under-
visning. Vores Basiselever er delt ud i to klynger. Klynge 1 som er AGU Basis og Webinar Basis 
og Klynge 3 som er PGU basiseleverne. På Basis AGU og PGU er der lagt rigtig mange DSA 
(dansk som andetsprog) timer ind, da det viser sig, at der er et stort behov for at tilgodese denne 
elevgruppe. DSA-eleverne profiterer ikke tilstrækkeligt af den øvrige undervisning så længe, de 
ikke mestrer det danske sprog i højere grad end tilfældet er nu. Gruppen af DSA-elever er for-
holdsvis stor.  

Særligt tilbud til unge med angst. 
Vi har i Odense siden november 2019 haft et tilbud om webinarundervisning til elever med angst. 
Det fungerer på den måde, at eleverne visiteres specielt til dette tilbud fra UU. Vi arbejder på den 
måde, at eleverne logger på 2 x 1,5 timer om ugen pr. fag. Det er fagene dansk, matematik og 
engelsk, der tilbydes til disse elever. Vi arbejder meget med at turde deltage aktivt – derudover 
var det planlagt, at de skulle mødes fysisk ca. en gang om måneden (det er desværre kun lykke-
des en gang pga. Corona). Dette er som et led i, at disse elever gerne på et tidspunkt skulle 
være i stand til fysisk fremmøde.  Enkelte elever starter med et enkelt fag og bygger så på efter-
hånden, som de er klar til det Hvornår de er klar, er meget individuelt, men efterhånden som vi 
får opbygget en god relation, har de også mod på mere – nogen skal presses lidt, mens andre 
selv meddeler, at nu er de klar til det. Vi startede i slutningen af november 2019 med 3 elever, 
hvoraf 2 afsluttede sommer 2020.  
Pr 1. december 2020 har vi 12 elever og flere forespørgsler fra nye elever. For enkelte af ele-
verne er der nu gang i en proces om, at de kan fremmøde til et enkelt fag eller evt. deltage lidt på 
et værksted. Alt dette foregår i et meget tæt samarbejde med elevens UU-vejleder. 
 
Fyns Laksefisk 
Havørrederne gyder i vandløbene om efteråret. Ved hjælp af elektrofiskeri kan man skånsomt 
fange nogen af havørrederne, som skal bruges til kommende generation af havørreder. De fan-
ges og fragtes til Fyns Laksefisk. Havørrederne kaldes moderfisk. På Fyns Laksefisk bedøves de 
og afstryges for henholdsvis æg og sæd. Dette blandes sammen og de befrugtede æg lækkes i 
klækkebakker i klækkeriet. De afstrøgne moderfisk sættes ud i naturen igen, så de kan svømme 
op i de fynske vandløb det efterfølgende år.  

Ansatte og elever har i hverdagene i oktober og november elektrofisket moderfisk i de fynske 
vandløb. I weekenden har de fynske sportsfiskere været ude at elektrofiske og bragt moderfi-
skene ind på Fyns Laksefisk. Arbejdet med at indfange moderfiskene sker altså i tæt samarbejde 
med de frivillige sportsfiskere på Fyn. Den 9/11 havde vi fornøjelsen af at have selskab af Ras-
mus Helveg Pedersen og Søren Steen Andersen på en elfisketur i en å på Vestfyn. Der blev 
bragt et indslag i TV2 Fyn.  
 

Drøftelse: 
Henvendelse til Nyborg Kommune ang. anlægstilskud: 
Mødet er afholdt og der fremsendes en ansøgning om anlægstilskud. Der håbes på en positiv 
tilbagemelding, et evt. tilskud vil tidligst kunne finde sted i 2022. Ansøgningen bliver sendt, når vi 
har den underskrevne købsaftale på Lindved Havnevej 33. 
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Bestyrelsen anmoder om at ansøgningen sendes til kommunen inden juleferien. 
 
Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

13) Punkter til orientering v. Gitte 
Kombinationsforløb: Vi har i efteråret haft 193 elever i kombinationsforløb, sammen med ung-
domsuddannelserne nytænker vi forløbene i 2021, så de i højere grad giver mening for eleverne 
og samtidig gør det muligt for alle impliceret at få det organiseret. Der er udviklet et koncept som 
har fokus på elevernes læring og trivsel før, under og efter.  

 
EGU: Der er lavet oplæg til FGU Danmark, hvor alle skoler har bidraget ift. fortsat at sikre sporet. 
Senest har EGU været drøftet med STUK den 2. dec. hvor alle 27 institutioner bidrog med for-
slag til ændringer. Flere ungdomsuddannelser lukker de tidligere aktiviteter ned, da der ikke er et 
tilstrækkeligt antal elever til at kunne give målrettet holdundervisning. 
Vi har 41 nye EGU’er og 35 gamle på vores skoler. Der er lavet aftale med SDE om et 18 ugers 
forløb til elever på Service og Transport. 
 
FGU FYN har kun aftale med en af den fem kommuner, Odense. Den rammeaftale vi har ind-
gået, har vi ikke kunne indfri. Der er brugt overordentligt meget tid på opgaven uden, at vi er 
kommet i mål. Vi må have elever i praktik 2x2 uger på et år. De fire kommuner får ikke skaffet 
pladserne. Vi har møder med ungdomsuddannelser ift. EGU. Som det ser ud, skal EGU eleverne 
ind på de ordinære forløb på ungdomsuddannelserne. Vi arbejder videre med at finde løsninger.  
 
Kvalitetstilsyn: Ministeriet iværksætter tilsyn i 2021. Året 2021 bliver baseline for de kommende 
målinger. Målet er at skabe en ensartet kvalitetsstandard på tværs af landet. Fokus er på de poli-
tiske mål, fastholdelse 4 måneder efter overgang til ungdomsuddannelserne, elevtrivsel og fra-
vær. Det tematiske tilsyn i 2021 er på forløbsplaner, som er et centralt styringsværktøj.  
 
Der er lavet en virksomhedsaftale samt tillægsaftale med Uddannelsesforbundet.  
 
Vi tilhører en af de 10 institutioner, der skal holde åben – trods de nye restriktioner. Vi følger alle 
de forholdsregler, der anbefales. Vi følger situationen nøje dag for dag og FGU FYN er klar til 
nødundervisning, hvis det bliver aktuelt. 
 
Der arbejdes på at få etableret møder med kommunerne vedr. EGU, antal elever i målgruppen 
samt tiltag som sikrer, at vi i fællesskab lykkes med de unge.  
 
Gitte Lykkehus er rundt på alle skoler i øjeblikket. Alle medarbejder gør en fantastisk indsats. Der 
sættes gang i arbejdet med trivsel i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. 
 
Gitte Lykkehus takkede for den kæmpe indsats bestyrelsen har lagt i arbejdet for FGU FYN i 
2020. 
 
 

14) Eventuelt. 
Intet til punktet. 

 
 
 
 


