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Referat: Bestyrelsesmøde  
 
  Tirsdag d. 10. august 2021 2021 kl. 15.00 – 16.00   

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  
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  
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
Kasper Ejsing Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune, pol-keo@kerteminde.dk 
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk 
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget) 
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:  
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk  
 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. 1/3 af elever på FGU FYN er nu klar til uddannelse eller arbejde. 
De gode nyheder præsenteres på mødet.  
 
Der har været positiv presseomtale i Assens og Odense. Nyborg og Nordfyn er ligeledes klar 
med presseomtale i de kommende uger. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tilkendegav at det er rigtig godt med en positiv udslusningsprocent på 80% samt at 
så stor en del af disse går videre på erhvervsuddannelserne. 
 
 

3. Status på elevtal pr. 10. august 2021 
Elevtal bliver præsenteret på mødet.  
 
Drøftelse: 
Der har været møde med Nyborg kommune d. 9/8-21 og det er aftalt, at yderligere 50 unge, som 
er uddannelsesparate indskrives på FGU FYN Nyborg.  Der følger en rådgiver fra KUI med for at 
understøtte forløbet for de unge. Der er stor politisk opbakning til løsningen. Tillæg til den eksi-
sterende samarbejdsaftale udarbejdes nu mellem parterne. Nyborg Kommune prioriterer fasthol-
delse af FGU Skolen. Bestyrelsen ønsker at følge elevudvikling og erfaringerne med elevgruppen 
og det tætte samarbejde mellem FGU og KUI.  
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På møde i embedsmandsgruppen i juni blev det oplyst, at FGU FYN får de elever, der er. Det ser 
med andre ord ikke ud til, at der kommer mange flere elever ind. 
 
En af årsagerne er bl.a. at arbejdsløsheden blandt unge er lav og at årgangene bliver mindre. 
Derudover kan flere unge gå direkte i uddannelse eller arbejde. 

Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen til efterretning. Der skal dog laves et oplæg på insti-
tutionens udbud, så det sikres at vi har et stærkt udbud samt at kapacitet og aktivitet er i balance. 
 

4. Styrkelse af udbud m.m. – lukket punkt. 
 

5. Orientering ift. FGU FYN v. Gitte 
Orientering om revideret vejledning fra Økonomistyrelsen til regnskabsinstruksen. 
Økonomistyrelsen har i juni 2021 udsendt en revideret vejledning om udarbejdelse af regnskabs-
instruks. De væsentligste ændringer er, at afsnittet om institutionernes it-anvendelse, herunder 
brugeradministration er opdateret.  
 
Styrelsen forventer, at de enkelte institutioner gennemgår den reviderede vejledning til regn-
skabsinstruksen og foretager nødvendige tilpasninger i egen regnskabsinstruks. 
FGU FYNs regnskabsinstruks vil blive revideret i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet 
for 2021. 

  
6. Eventuelt. 

Intet til punktet. 
 
 
 


