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Referat: Bestyrelsesmøde  

 
  Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 14.00 – 15.30   

Mødet afholdes via Teams 
 
Deltagere:  
Mogens Mulle Johansen, Byrådsmedlem, Assens Kommune, mojoh@assens.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  
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk 
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
Kasper Ejsing Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune, pol-keo@kerteminde.dk – deltager til kl. 
15.20. 
Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, 
morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com 
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:  
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
- DI har udpeget nyt medlem til bestyrelsen. 

 
Mogens Mulle Johansen bød Morten B. Christensen velkommen i bestyrelsen. Morten præsente-
rede sig kort. Præsentation af den øvrige bestyrelse vil ske på mødet i december, hvor mødet 
afholdes fysisk. 
 
Drøftelse: 
Konklusion: 
Der var intet yderligere til punktet. 
 

3) Status på elever pr. 15. september 2021. 
Elevtal fordelt på stamhold/fagtemaer er vedhæftet som bilag. 
- Herunder status på elevtal i Nyborg. 

mailto:lahh@danskmetal.dk
mailto:pol-keo@kerteminde.dk
mailto:morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com
mailto:hap@fgufyn.dk


 

 

Side 2 af 4 
 

 
 
         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: 
Status på elevtal i Nyborg: Vi har ikke fået de 50 elever, som vi havde forventet. Der er 28 unge i 
kommunen, som er uddannelsesparate og disse har været indkaldt til møde på skolen. Der 
mødte dog kun fem unge op. Der gøres en ekstraordinær indsats for at de unge bliver præsente-
ret for FGU og besøger skolen samt får hjælp til at komme i gang. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

4) Til-/afgang personale. 
Oversigt bliver præsenteret på mødet 
 
Drøftelse: 
Bestyrelsen ønsker at få en oversigt over nuværende medarbejdere, medarbejder/elevratio samt 
lærer/elevratio. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønsker at få drøftet udbud/spor samt ressour-
ceforbrug på næste bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at Gitte tager kontakt og mødes med embedsmandsværket fra hver 
kommune. Gitte indkalder kommunerne samt bestyrelsesmedlem fra hver kommune til møde. 
 
 

5) Status på EGU. 
• Hvad er bestyrelsens forventninger i forhold til yderligere indsatser og antal EGU-pladser?    
• Hvad vil være vigtige initiativer i perioden frem til en ændring af bekendtgørelse på EGU-

området? 

Bilag vedhæftet. 
 
Drøftelse: 
Samarbejdet med ungdomsuddannelserne er udfordret. Et bedre EGU-tilbud med mulighed for 
faglige kurser på ungdomsuddannelserne, vil muligvis kunne generere flere elever. 
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En anden udfordring er, at FGU ikke har samme faglighed som erhvervsskolerne f.eks. Omsorg 
og Sundhed/SOSU. Pladserne skal måske målrettes særlige uddannelser, hvor der er stor efter-
spørgsel efter arbejdskraft f.eks. lager og transport, byggefag herunder murer, SOSU.   
 
Vi skal sørge for, at de elever, der får en aftale, også kommer ordentlig igennem. Der er pt. 42 
aftaler i institutionen. FGU Danmark har haft nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
Kommuner, virksomheder og FGU. Oplægget er sendt til ministeriet og der kommer et møde i 
oktober med aftalekredsen.   

Det er ikke altid nemt at skaffe praktikpladser, men der er vejledere, der har nogle fantastiske 
netværk, som har været lidt i dvale og som skal genoprettes igen. Der er store velvilje og passion 
for at få det til at lykkes. Der arbejdes hele vejen rundt for at få EGU-sporet til at lykkes. 
 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede at sætte punktet EGU på til drøftelse igen på bestyrelsesmødet i decem-
ber. Bestyrelsen vil gerne invitere vejledere til at fortælle om arbejdet. 
 

6) Finansiel strategi 
FGU FYN skal have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, og stra-
tegien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger. 
 
Udkast - FGU FYNs finansielle strategi er vedhæftet som bilag. 
Vejledning samt brev om strategi samt vejledning hertil vedhæftes som bilag. 
 
Bestyrelsen skal kvalificere udkastet samt godkende strategien. 
 
Endelig skal bestyrelsen drøfte og tage stilling til, om og i givet fald hvad bestyrelsen vil gøre, 
hvis renten på de variabelt forrentede bank- og realkreditlån begynder at stige. Ønsker bestyrel-
sen f.eks. at omlægge de variabelt forrentede lån til fastforrentet lån eller lån med renteloft, eller 
ønsker bestyrelsen ikke at gøre noget – f.eks. fordi institutionens variabelt forrentede lån er af-
dækket med en renteloftaftale eller en renteswapaftale, som er indgået før 1. januar 2021, og 
som institutionen ikke ønsker at træde ud af.  Se pkt. 4.4 og 4.5. 
 
Drøftelse: 
Pkt. 4.4 og 4.5 er ikke relevant for FGU FYN på nuværende tidspunkt, da institutionen ikke har 
variabelt forrentede lån. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte Strategi for finansiel risikostyring uden yderligere bemærkninger.  
Strategi for finansiel risikostyring indsendes til STUK sammen med bestyrelsesreferatet og de 
elektroniske godkendelser fra hvert medlem. På mødet i december 2021 underskrives Strategi 
for finansiel risikostyring og genfremsendes til STUK. 
 

7) Nyt fra skolerne jf. bilag (lukket). 
Forretningsudvalget besluttede at nyt fra skolerne vedhæftes som lukket bilag.  
Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt ”Nyt fra skolerne” fremadrettet skal 
offentliggøres. 
 
Drøftelse: 
Der var flere forslag ift. at noget kunne være åbent og andet lukket. Fra medarbejdersiden er der 
et klart ønske om, at medarbejderne bliver hørt i bestyrelsen, og at det er synligt. 
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Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede, at punkt ”Nyt fra medarbejderrepræsentanterne” fremover skal være et 
fast åbent punkt på bestyrelsesdagsorden. 
 
Derudover skal ”Nyt fra skolerne” principielt være åbent, men ved indhold vedr. tilpasninger og 
personale kan dele af informationerne være lukkede af hensyn til personer, GDPR m.m.. 
 
Gitte og TR-repræsentanterne udarbejder svar fra bestyrelsen til medarbejderne. 
 
 

8) Orientering ift. FGU FYN v. Gitte. 
Institutionsudviklingsaftale for årene 2022 – 2023 skal udarbejdes nu. Deadline for indsendelse 
er d. 5/11-21. 
 
TR og ledelse har nu været på kursus/webinar i OK21 og arbejdet med implementering af OK 21 
påbegyndes nu. 
 
Salget af Grønnegårds Alle er afsluttet nu. 
 
Sag vedr. fejl i skoleydelse i Nyborg er nu rettet og for meget udbetalt skoleydelse er opkrævet 
hos eleven. Der afventes svar fra Nyborg Kommune vedr. evt. revision. 
 
Der er rettet henvendelse til Nyborg Kommune vedr. ansøgning afsendt i december 2020 om an-
lægstilskud til FGU FYN, Nyborg. Der er endnu ikke modtaget svar.  
 
 

9) Forslag til mødedatoer i 2022. 
 
• Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 14.00 – 17.00 
 
Der indkaldes derudover til et bestyrelsesmøde d. 9. februar 2022.  
 
Møder fra april og frem fastlægges af den nye bestyrelse. 
 
  

10) Eventuelt. 
Intet til punktet. 
 
 
 
 

 


