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Referat: bestyrelsesmøde  
 
  Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 14.00 – 15.10. 

Mødet blev afholdt 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 – deltog indtil kl. 
14.20 
Michael Eskamp Witek, Odense Kommune, mew@sde.dk 
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk  
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com  
Lars Henning Hansen, FH-Fyn – Odense - lahh@danskmetal.dk 
Kasper Ejsing Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune, pol-keo@kerteminde.dk – deltog indtil kl. 
14.30 
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:  
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, 
morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com 
 
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

2) Orienteringer fra formanden. 
- Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022. 
  Der mangler tilbagemelding fra Dansk Industri, men det forventes at komme i nær fremtid. 
 
- FGU Danmark arbejder meget intensivt på at påvirke politikerne i forhold til finansieringen af  
  FGU. 
 
Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
- Den 2. februar 2022 var der møde mellem Børne- og Undervisningsministeren og borgmestrene  
  fra 31 kommuner. Det var et godt møde og ministeren var meget lydhør og nysgerrig på områ- 
  det og i forhold til at støtte op om FGU. Konklusion var, at der skal støttes op om økonomien 
  i FGU-sektoren, da der bliver brug for FGU, når der igen er lavkonjunktur.  
 
- Meldingen fra elevorganisationen er, at der er brug for tryghed, omsorg og ro for eleverne i insti-  
  tutionerne. Årene siden opstarten af FGU har været turbulent for eleverne pga. tilpasninger af   
  medarbejdere. 
 
- Der ønskes en redegørelse fra kommunerne på, hvor mange unge der går uden arbejde eller 
  uddannelse.  
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3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
- Møder med kommunerne 
- Møde med ungdomsuddannelserne i forhold til EGU 
 
Drøftelse: 
Møder med kommunerne – Gode møder med gensidigt ønske om at fortsætte det gode samar-
bejde. Kommunerne budgetlægger med det antal elever, vi har nu. Elevgruppen er mere udfor-
dret. Vi har talt om, at vi skal sikre ekstra støtte til eleverne f.eks. i form af kontaktpersonordning, 
m.m.  
Møde med ungdomsuddannelserne i forhold til EGU – alle har sagt ja til at mødes, vi skal lige 
have kalenderen til at gå op.  
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

4) Status på elever pr. 27. januar 2022. 
Elevtal fordelt på stamhold/fagtemaer samt kommuneliste 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: 
Elevtallet d. 8/2-22 er 454, hvilket er over budget. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

5) Til-/afgang personale. 
Oversigt bliver præsenteret på mødet. 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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6) Organisering af FGU FYN 
Gitte Lykkehus og Hanne H. Wendel gennemgår organiseringen på skolerne og i fællesadmini-
strationen. 
 
Drøftelse: 
I forhold til ledelsessituationen forventes det at lederteamet går fra otte ledere til syv ledere. Fire 
skoleledere, en adm. leder, en fiskemester og rektor. Vi forventer at kunne melde ud i slutningen 
af februar, når vi er færdig med rekruttering af ny leder. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

7) Godkendelse af budget 2022  
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
Bilag er vedhæftet dagsorden. 
 
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at budget 2022 godkendes. 
 
Drøftelse: 
Ledelsen indstiller til bestyrelsen at evt. besparelser sker ved som en glidende tilpasning med 
naturlig fratrædelse og enkeltstående opsigelser. Medarbejderne anbefaler scenarie 1 med fokus 
på naturlige fratrædelser, men det kan medføre ekstra lønudgifter. Scenarie 2 omhandler enkelte 
opsigelser. Alle ønsker så meget ro som muligt på området. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede at godkende budget 2022 og at evt. besparelser skal ske ved naturlig fra-
trædelse og enkeltstående opsigelser.  
Det blev derudover besluttet, at der skal tages kontakt til BDO vedr. beregninger på den økono-
miske fordel ved at indbetale de indefrosne feriepenge i 2022 samt usikkerheden ved ikke at ind-
betale midlerne i år.  
 

8) Godkendelse af vedtægt 
Der er foretaget en ændring i vedtægten. Ændringen er markeret i nedenstående tekst. 
Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således, at følgende i institutionens dækningsområde udpe-
ger udefrakommende medlemmer af bestyrelsen: 
1) Kommunalbestyrelserne i Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Odense – et medlem hver. 
2) Fagbevægelsens Hovedorganisation med to medlemmer. 
3) Dansk Industri med to medlemmer, herunder Dansk Byggeri. 
4) Bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser 
efter  
    lov om erhvervsuddannelser – Danske Erhvervsskoler og gymnasier med et medlem. 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte vedtægten med ovenstående ændring. 

 
 
9) Forslag til bestyrelsesmøder 2022 

- Velkomstbrev til nye medlemmer. 
- Drøftelse af møde vedr. konstituering af ny bestyrelse 
Bilag vedhæftet. 
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• Den (21/4-22 ikke muligt) 19/4-22 – konstituerende møde 
• Den 28/6-22 
• Den 29/9-22 (Kenneth Clasen, Nordfyn) 
• Den 8/12-22 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede at det konstituerende møde afholdes d. 19/4-22 fra kl. 9.00 – 11.00. Der 
bliver sendt invitationer ud i Outlook. 
Årets øvrige mødedatoer fastlægges på det konstituerende møde med den nye bestyrelse. 
 

10) Nyt fra skolerne jf. bilag (lukket) 
Bilag vedhæftet. 
 
Drøftelse: 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede, at den nye bestyrelse skal drøfte og beslutte om punktet fortsat skal 
være lukket. Indtil da vil punktet være lukker jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. 
 

11) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne 
Det fylder meget i medarbejdergruppen, når der udskiftes leder. Det er af stor betydning at få en 
ny god leder ind. Mads og Gitte holder møde jævnligt for at støtte op om medarbejderne. 
 
 

12) Orientering ift. FGU FYN v. Gitte 
 
Tilbagemelding fra ministeriet på økonomisk tilsyn. 
 Styrelsen udtog FGU Fyn til et tilsynsbesøg som led i det løbende tilsyn med revisorkvalitet og 
 med det formål at efterprøve, om revisors rapportering er tilfredsstillende i forhold til de faktiske  
 forhold på institutionen. 
 Bilag vedhæftet. 
 
 Rigsrevision på skoleydelsen 
 FGU FYN er, som én ud af fem institutioner, udtaget til revision af Rigsrevisionen. Der er ind- 
 sendt materiale i december og i januar blev der sendt yderligere dokumentation ind. Inden der 
 kommer tilbagemelding på revisionen, vil Rigsrevisionen aflægge besøg på FGU FYN. 
 
 Undersøgende tilsyn 
 Institutionen er udtaget til et undersøgende tilsyn på fravær, elevtilfredshed og i feb./marts får vi  
 også tilsyn på overgange til ungdomsuddannelser. 
 
 Ny leder i Odense 
 Skolelederen i Odense er fratrådt sin stilling ved udgangen af januar måned og stillingen genbe- 
 sættes hurtigst muligt. 

 
 

13) Eventuelt. 
Intet til punktet. 
 

 
 
 


