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 Køge 19.11.2018 

Referat af den første FGU-bestyrelses 2. 
ordinære møde  

FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevns Kommuner 
 
Fredag den 16. november kl. 08:00 – 10:00 
Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. Mødelokale: ”Harhoff” 
 
Afbud: Marie Stærke og Per Flor 

 

Beslutningerne er truffet enstemmigt medmindre andet fremgår af referatet. 

 

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af mødedagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af mødereferat Godkendt 

3. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er 
undergivet tavshedspligt efter 
forvaltningsloven1. 

Ingen oplysninger på dagsordenen er undergivet 
tavshedspligt 

4. Forretningsorden for FGU-bestyrelsen 
I forlængelse af beslutningerne på det 
konstituerende møde fremlægger 
sekretariatet forslag til forretningsorden. 
Der indgår bestemmelser om 
forretningsudvalgsudvalget og om 
muligheden for ny konstituering i 
valgperioden.  
Bilag A: Forslag til forretningsorden 

Forslaget blev godkendt 

5. Status på institutionens skoler  

5.1. Leje- og ejerforhold på de enkelte 
skoler 
Oversigt vedlægges som bilag 

Taget til efterretning. Oversigten udbygges med 
økonomisk og juridiske oplysninger når disse 
foreligger. Det bemærkes at der ikke betales 
husleje på Klemmenstrupgård i Køge 

                                                 
1 Jf stiftelsesdokumentet § 6, stk 7 
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Dagsorden Beslutning 

5.2. Placering af FGU-skolen i Ringsted: 
Der afsættes 9 mio. kr. i 2019 på 
Ringsted Kommunes Budget 2019 til 
etablering af FGU-skole. FGU-skolen 
kan etableres i kommunale lokaler 
som kan frigøres på Campusskolen. 
(Forslag er vedlagt). Det vil i henhold 
til § 60 stk. 32 være op til bestyrelsen i 
den nye FGU-institution at træffe 
beslutning om anvendelse 
løsningsforslaget på Campusskolen 
eller om institutionen kan finde 
finansieringsmuligheder til alternative 
muligheder som f.eks. nybygning eller 
leje af andre lokaler. Såfremt 
løsningsforslaget på Campusskolen 
ikke anvendes, vil Ringsted Kommune 
være indstillet på at bidrage med 8 
mio. kr. til etablering af en alternativ 
campusnær løsning, der ikke 
involverer kommunale bygninger – 
evt. i form af en kommunal grund.  

Det blev besluttet at anvende løsningsforslaget 
om at placere FGU-skolen i kommunale lokaler på 
campusområdet (produktions- og 
erhvervssporene) og i lejede lokaler på VUC 
(almensporet).  
 
Der skal arbejdes for, at almensporet så snart det 
er muligt bliver placeret i direkte tilknytning til 
produktions- og erhvervssporene. 
 
Besluttet med stemmerne 8 for og 1 imod. 
 
Fritze Tillisch stemte imod med følgende 
begrundelse: 
 
”En FGU-skole hører ikke til på den samme 
matrikel og i forlængelse af en folkeskole. Der bør 
desuden fra dag ét, 1. august 2019, være et 
samlet undervisningstilbud for både AGU-, PGU- 
og EGU-sporene. Dette af hensyn til både elever 
og medarbejdere.” 
 
 

                                                 
2 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, nr 698 af 08/06/2018 § 60 stk. 3: Den 
første bestyrelse iværksætter og gennemfører ud over de opgaver, der i øvrigt påhviler bestyrelsen 
efter denne lov, de forberedelser, der er nødvendige, for at institutionen kan påbegynde udbuddet af 
forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart den 1. august 2019 eller snarest derefter. 
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Dagsorden Beslutning 

5.3. Status på etablering af institutionens 
fire skoler: 

Gennemgang af lokale forhold de fire 
steder, som Undervisningsministeren 
har godkendt til FGU-skoler med alle 
tre spor:  

• Køge 

• Ringsted 

• Faxe 

• Hårlev 

• Køge: Bestyrelsen arbejder for at alle tre spor 
fra begyndelsen bliver placeret på 
Klemmenstrupgård. 

 

• Ringsted: Se også punkt 5.2. Bestyrelsen 
arbejder for at almen-sporet så snart det er 
muligt bliver fysisk placeret i tilslutning til 
den besluttede placering af produktions- og 
EGU-sporene jf. punkt 5.2. 

 

• Faxe: Bestyrelsen arbejder for at alle tre spor 
placeres samlet i bygningsdele, der udspaltes 
fra VUC Storstrøm og i tilstødende 
kommunale bygninger. 

 

• Hårlev: Bestyrelsen arbejder ikke videre med 
en FGU-skole i Stevns Kommune. Som 
konsekvens heraf tager sekretariatet skridt til 
at ændre vedtægten i overensstemmelse 
hermed. 
Besluttet med stemmerne 8 for og 1 imod. 
Imod stemte Annette Mortensen 

 
 

 

6. Orientering om institutionens budget i 
2018 og 2019 
- Der fremlægges en foreløbig 

budgetoversigt. 

Taget til efterretning. Grundtilskuddet skal 
anvendes med hensyntagen til institutionens 
likviditet i 2019. 

7. Rekruttering af institutionens leder 
- orientering om valg af 

rekrutteringsfirma 

Taget til efterretning. KLK er er valgt til at 
assistere med rekrutteringen. 

8. Generel drøftelse af den første bestyrelses 
arbejdsopgaver 

Ikke behandlet 

9. Status på institutionens fremtidige navn 
Sekretariatet orienterer 

Ikke behandlet 

10. Sammenlægnings- og 
overdragelsesprocessen 
Drøftelse af bestyrelsens opgaver og 
tidsfrister som beskrevet i 
Sammenlægnings- og overdragelsesplanen 
(udsendt med forrige dagsorden) 

Ikke behandlet 
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Dagsorden Beslutning 

11. Kommende møder 
Forslag til næste møde: Torsdag den 20.12. 
2018 kl. 14:00 – 16:00, med frokost fra kl. 
13:00. 

Næste møde holdes: Fredag den 21.12. 2018 kl. 
08:00 – 10:00 på Ringsted Rådhus 

12.  Eventuelt Intet 

 
 
Bilag til denne dagsorden: 
A. Forslag til forretningsorden 
B. FGU på Campusskolen 
C. Sammenlægnings- og overdragelsesplan 
D. FGU_PÅ_CAMPUSSKOLEN_B_REV.A_12.10.2018 
E. Sammenlægnings- og overdragelsesplan 


