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Referat: Bestyrelsesmøde  
 
Tirsdag d. 6. april 202 kl. 14.00 – 17.00   
 Mødet afholdes via Teams. 
 
Deltagere:  
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune, mojoh@as-
sens.dk  
Helle Nielsen, Formand FH–Fyn, helle@fh-fyn.dk  
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.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 – deltager fra kl. 15.00 -
15.30 
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk 
Mads Vogt-Nielsen, TR FGU FYN, Odense, mvn@fgufyn.dk 
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk 
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent)  
 
Afbud:  
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget) 
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
Falen 200 er overtaget og købesummen er overført til Odense Kommune pr. 1. april 2021. I peri-
oden fra d. 1. september 2020 har der været huslejefritagelse. 
 
Arbejdsgruppe under FGU Danmark har sendt indstilling vedr. EGU til STUK. Oplægget indehol-
der bl.a. forslag til forhøjelse af taxameteret/den samlede økonomi samt at praktik bør findes af 
skolerne. 
 
Den lukkede bestyrelsesdagsorden fra d. 4/2-21 er blevet åbnet jf. bestyrelsesbeslutning. 
 

3) Årsregnskab 2020 fremlæggelse ved BDO. 
FGU FYNs årsregnskab foreligger nu til underskrift i bestyrelsen. Beretningen og årsregnskab er 
godkendt af institutionens revision. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2020 indeholdende den af revisionen god-
kendte årsberetning og årsregnskab for 2020. 
 
4 bilag: udsendes efterfølgende – forventeligt kun et par dage før mødet 
• Årsrapport 2020 
• Revisionsprotokol 2020 
• Bestyrelsestjekliste 
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• Bestyrelsens stillingtagen. 
 

Drøftelse: 
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at årsregnskab 2020 godkendes. 
 
BDO gennemgik årsregnskab 2020 samt det videre forløb med underskrift af årsregnskabet. Po-
werPoint vedhæftes referatet. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2020 uden bemærkninger. 
 

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 bemyndiger rektor 
Gitte Lykkehus. 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede at bemyndige rektor Gitte Lykkehus. 
 

5) Godkendelse af regnskabsinstruksen 2020. 
FGU FYNs regnskabsinstruks er revideret og skal godkendes i forbindelse med godkendelse af 
årsregnskabet. 
Regnskabsinstruksen beskriver institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisation, IT  
anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen, hvilke administrative systemer, der skal an-
vendes og hvordan institutionens løn- og økonomifunktioner konkret organiseres.     
 
Regnskabsinstruksen er vedhæftet som bilag. 
 
Drøftelse: 
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at regnskabsinstruksen 2020 godkendes. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen uden bemærkninger. 
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6) Status på elevtal pr. 15. marts 2021 
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 
• EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb) 

Drøftelse: 
Gitte Lykkehus redegjorde for elevtallene.  
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

7) Til-/afgang personale 
Oversigt blev præsenteret på mødet. 
 
Drøftelse 
Konklusion 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

8) Nyt fra skolerne 
FGU FYN Assens: 
I forbindelse med den delvise genåbning har vi på FGU FYN Assens haft en god start med fuldt 
fremmøde, og alle elever kunne fremvise dokumentation for negativ test første dag. 

Online-undervisningen i nedlukningsperioden er gået over al forventning, men der har her mod 
slutningen været en dalende motivation, på trods af dette har alle holdt ved og vi har ikke oplevet 
frafald. 
 
Efter nedlukningen har vi oplevet en positiv tilgang af elever, hvor vi har indskrevet 13 nye elever 
og yderligere 3 elever starter efter påske. 
 
Pr. 1. februar 2021 har vi overtaget bygningen på Fredensvej 38 og flytningen er påbegyndt. Net-
værk installeres i denne uge. 
 
I forbindelse med beslutningen om at lukke fagtemaet Omsorg og Sundhed, er der draget om-
sorg for alle nuværende elever, således at der nu er aftalt med hver enkelte, hvad de skal efter-
følgende. 
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FGU FYN Kerteminde:  
En skole uden elever er ikke en rigtig skole. Heldigvis har vi nu fået mulighed for at byde ele-
verne velkommen til skolen og undervisning. Selv om det er med begrænsninger og krav om test 
giver det bedre mulighed for tilrettelæggelse af elevernes læring. Der er rigtigt meget som er me-
get nemmere i f.eks. arbejdet med relationer, når man ses fysisk. Vi kan også se og høre på ele-
verne, at de har glædet sig. 
 
Skolen i Kerteminde har været så heldige, at vi har haft coronatest faciliteter på skolen to gange 
om ugen. Vores elever og ansatte har haft nemt til test. Desuden har der været åbent for offent-
ligheden og denne lille sidegevinst tror vi har stor betydning. Pludselig kommer der over 300 
mennesker ind på skolen som så lidt af vores faciliteter. De italesætter ”at de er blevet testet på 
FGU FYN Kerteminde skolen”. Vi ønsker at åbne skolen op for lokalområdet.  
 
På skolen i Kerteminde har vi benyttet corona nedlukningen til, at igangsætte og afsluttet en min-
dre ombygning af de fysiske faciliteter på fagtemaet Musik og kunstneriskproduktion har haft.  
 
Vores samarbejde med UU Odense og KUI Kerteminde oplever vi som meget konstruktivt og til 
stor gavn for nuværende og kommende elever. Vores løbende evalueringsmøde er konstruktive 
og altid i elevperspektiv.  

 
FGU FYN Nordfyn: 
Nyhedsbrev vedhæftet som bilag. 
 
FGU FYN Nyborg: 
Nedlukning 
Både elever og lærer har være klædt bedre på i denne nedlukning. Rigtig mange elever har væ-
ret aktive og vi har haft et super flot fremmøde hos mange af vores elever. Lærerne har været 
gode til at lave undervisningen spændene og med masser af spændende aktiviteter. De elever 
som har været i sårbar situation og ikke trives, har vi haft inde til fysisk undervisning. De har del-
taget i projekt ”stop madspild”, hvor de var i køkkenet på skift og lavet mad til andre unge af rå-
vare fra butikker. Derud over har alle skolens elever været med i et gå projekt, hvor de konkurre-
rede holdene imellem. Det team der gik flest km har vundet 5000 kr. af Modstrøm til entré til en 
tivolitur. Alle elever gik 2700 km på 14 dage.   

Vi ser dog, her den sidste tid, en tildens til at de unge mister motivationen og antallet af unge, der 
kommer ind til fysisk undervisning øges.   

Genåbning  
Det har været noget af et puslespil at planlægge genåbningen, grundet de fysiske rammer og 
især de minimale toiletforhold. Det er lykkes ved, at afgangselever er inde hver anden uge. Den 
ene uge det ene teams hold og resten ugen efter. Alle fagtemaer og AGU-holdet er til undervis-
ning udendørs en gang om ugen.   

Turisme, kultur og fritid er lukket og ned og alle elever fra holdet har valgt nye fagtemaer. 

Elevrådet er velfungerer og der har været holdt elevrådsmødet online i hjemsendes perioden. De 
har været aktive og rigtig gode til at komme med forslag til projekter og undervisning. 

KUI 
Samarbejdet med KUI er i en rigtig god proces og der er udarbejdet en samarbejdsaftale. Der har 
været møde i styregruppen for den kommunale ungeindsats og alle er enige om, at vi hele tiden 
rykker tættere på hinanden i det vigtige samarbejde om de unge.  
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FGU FYN Odense: 
Handel og kundeservice samarbejde med Bilka anerkendes 
Bilkas Executive Vice Præsident har udtrykt følgende i forbindelse med en 3. plads i Bilkas årlige 
mangfoldighedspris.  

Hjerteligt tillykke med 3. pladsen i årets mangfoldighedspris. Det er en virkeligt flot og vedva-
rende indsats, I yder. Det går lige i hjertet, når man hører om nogle af de personlige sejre, I har 
hjulpet folk til. 

Jeg er sikker på, at jeres nye FGU-samarbejde vil gøre en kæmpe forskel også - ikke mindst 
fordi så mange unge stadig er udfordret af at kunne finde plads i uddannelsessystemet trods 
mange års bestræbelser fra samfundet på at kunne skabe plads og muligheder til alle i systemet. 

Jeg tror også det samtidig kan ende med at være en god rekrutteringskanal for os, som vil give 
os stærke kollegaer, fordi unge, der har haft det svært i uddannelsessystemet pga. af mange ne-
derlag og mangel på anerkendelse vil vokse, når de bliver en del af vores stærke fællesskab, kla-
rer strukturer og klare mål. 

Transport og service  
Der er blevet ansat ny faglærer på fagtemaet Service og transport.  

Trivselsundersøgelsen 
Hele skolen har været aktiv i drøftelser omkring, hvordan vi får en bedre trivsel, efter vi fik frem-
lagt resultaterne fra trivselsundersøgelsen. Skoleudvalget er, i dialog med ledelsen, kommet frem 
med indsatser på skolen og forslag til indsatser for institutionen. 
 
Corona 
Der har siden december været god kontakt med elever, meget onlineundervisning og alle team 
har oplevet overraskende godt fremmøde og fastholdelse. Nu er metaltrætheden ved at melde 
sig, så den delvise genåbning var meget ønsket.  
Efter rammer fra stat og siden institution omkring den delvise genåbning har teamene taget aktiv 
del i løsninger og i dialog med ledelsen, har vi fundet løsninger, der passer det enkelte teams 
elever, vilkår i forhold til spor, produktion og lokaler. Efter genåbningen oplever vi, at nogle elever 
har svært ved den ny omstilling til fysisk fremmøde. Lærere og vejledere yder en stor indsats for 
at komme den enkelte i møde og hjælpe med endnu en forandring. 
 
Indskrivninger 
Under nedlukningen havde vi fysiske indskrivninger og oplevede unge, som i den grad havde be-
hov for at komme i gang. Det lykkedes at starte op online. Nu da åbningen er i sigte, mærker vi 
flere indskrivninger og kan også åbne op for infomøder. 

 
Fyns laksefisk 
Fyns Laksefisk sætter smolt ud i vandløb på Fyn, Sjælland og i Sønderjylland uge 14 og 15. Fi-
skene, der sættes ud, er ca. 1,5 år gamle og stammer fra vilde fisk. Smoltudsætningerne er kul-
minationen på 1,5 års arbejde, hvor de er blevet passet og plejet af ansatte og elever på Fyns 
Laksefisk samt i tæt samarbejde med frivillige sportsfiskere.  

Der vil udsendt en pressemeddelelse fra Erhvervshus Fyn og forhåbentlig er der medier, der vil 
dække udsætningerne.  

Drøftelse 
Kerteminde: 

• Jutta Nielsen og Helle Nielsen gav opdatering vedr. salg af Grønnegårds Allé. 
• Kerteminde Kommune træffer afgørelse vedr. terrassen i Marslev.  
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Odense: 

• I forbindelse med tilpasning af kapaciteten i FGU FYN er der flyttet en pædagogisk leder 
fra skolen i Nordfyn til skolen i Odense. Det var formuleret i dagsorden, således at man 
kunne forstå det, som om der var kommet ny skoleleder på skolen i Odense. Dette er ikke 
tilfældet. 

• PR i forbindelse med Fyns Laksefisk aftales og koordineres med samarbejdspartnerne. 
 

Konklusion 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

 
9) Genåbning af skolerne og orientering ift. FGU FYN v. Gitte 

Alle elever som i deres uddannelsesplan har slutdato frem til primo august, er nu inde på sko-
lerne hver anden uge. Der er også nødundervisning for de elever som mistrives og ikke kan vise 
en form for progression. Der har været stor kreativitet under nedlukningen i form til at bevare en 
god kontakt og sikre aktiv deltagelse og progression. Der er elever inde som mødes udenfor en 
gang om ugen. Arbejdet er tilrettelagt lokalt på skolerne med afsæt i den enkelte elevs læring og 
situation.   

Skolen har modtaget 721.000 kr. til styrkelse af elevernes kompetencer og trivsel.  
 

Der er gennemført en trivselsmåling blandt alle ansatte som nu er igennem skoleudvalgene på 
de enkelte skoler, ledermøder og i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget.  

Samarbejdet i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget er yderligere styrket for også fremad at sik-
ret involvering og transparens ift. de udfordringer, vi står med.  
 
Optagetal/søgetal 2021 – ministeriets hjemmeside 
Der er netop offentliggjort søgetal, herunder også til FGU, på ministeriets hjemmeside.  

Tallene dækker søgningen direkte fra 9. og 10. klasse, hvor en elev har ønsket FGU via Opta-
gelse.dk. Tallene viser, at 1285 elever har ønsket FGU, sidste år var tallet 1202.  

Nyhed og tal kan læses her.  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-unge-soeger-ungdomsuddannelser-
ligesom-sidste-aar 

Nørrevoldgade 37, Nyborg kommer nu i offentligt udbud. Der er indhentet to tilbud fra ejendoms-
mægler, men der er ikke truffet endelig aftale endnu. Der skal ske en vurdering af ejendommen 
og sættes en rimelig mindstepris. Det er der en klar forventning om fra ministeriet. 
 
FGU’erne er forsikret under statens selvforsikring med en selvrisiko svarer til 1% af institutionens 
omsætning svarende til ca. 1 mio. kr. Der er ikke tegnet yderligere forsikringer. 
 
Der har været presseomtale af terrassen i FGUFYN Kerteminde. Kerteminde kommunen regner 
med at træffe afgørelse i uge 15. Vi følger kommunens indstilling.  

 

 
  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-unge-soeger-ungdomsuddannelser-ligesom-sidste-aar
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-unge-soeger-ungdomsuddannelser-ligesom-sidste-aar
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10) Eventuelt. 
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra John Skov Hansen, hvori han med oprigtig bekla-
gelse, og efter at have konsulteret Dansk Industri meddeler, at han med omgående virkning ud-
træder af bestyrelsen for FGU FYN.  
Det forventes, at der snarest fra DI bliver meldt navn på nyt medlem til bestyrelse for den reste-
rende del af periode. 
 
 
 
 
 
 
 


